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 برق ینیتضم دینرخ خر بیتصو یبرا یاز بخش خصوصوزارت نیرو    ینظرخواهضرورت 

در عوارض  اهی ندگیالبند)ب( ماده شش قانون برنامه ششم توسعه در خصوص سهم آ ینحوه اجرا ،یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یوگوگفت یشورا رخانهیجلسه دب نیو دوم ستیب در

نظران صاحب عی از فعاالن ووطه و جم، با حضور نمایندگان دستگاه های دولتی مربریدپذیتجد یهاروگاهیبرق از ن ینیتضم دیخر دیجد یهادر روند ابالغ نرخ عیتسر یچگونگ زیارزش افزوده و ن

 شد. یررسب اقتصادی استان،

سهم  یعنیبند ب برنامه ششم توسعه  38عوارض ماده  ینشست گفت: دستور کار اول در ارتباط با نحوه اجرا نیاستان درباره دستور کار نخست ا یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ ،یاکبر لباف یعل ،

و سرفصل  یصنعت یها هم شهرکس ها،ی دارو شهر های اریها بعضا به آن پرداخته شده؛ سهم دهاستان ریماده سه بند مطرح است که در سا نیارزش افزوده است؛ در ا وارضدر ع های ندگیآال

 است که نیا یصوصست بخش خشده اما درخوا دیعوارض تاک نیکرد انهیبر موضوع پسماند در هز یماده قانون نیموضوع مطرح است؛ در ا نیاست که در ا یعوارض نکات مهم نیکرد ا نهیهز

 محدود به پسماند نشود. ،عوارضمذکور از کرد نهیهز

 خانه و شبکه فاضالب  هیتصف برای یصنعت یها شهرک ندهیآال یواحدها مهیجرپیشنهاد تخصیص  *
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 ها ترساخیز یبرا ینعتص یها هرکشکرد عوارض ارزش افزوده نهیهز تیتوس قرار گرفت؛ او با اشاره به اهم یشهرک صنعت یشرکت خدمات رعاملیمد ،یمقام الهبیحب اریدر اخت بونیادامه تر در 

 یها تا شرکت ودشی م نیامت یصنعت یاز محل شارژ واحدها یمنابع مال ،ییربنایو ز یساتیتاس ،یو انجام امور خدمات یصنعت یها اداره کردن شهرک یکرد: برا حیها تصر و خدمات شهرک

ی ا نمرها  نهیواحدها کفاف هز یختهستند، شارژ پردا یو نوساز یبازساز ازمندیا نه و آن گذردی م یصنعت یها شهرک ساتیسال از عمر تاس 20که  یطیکنند. اما در شرا فهیوظ یفایا یخدمات

 ها شود. آن یخدمات یها ها و شرکت ارزش افزوده شامل حال شهرک اتیاز مال یاست که سهم نیا یبخش خصوص یها تشکل یها استهاز خو یکی نیبنابرا دهد؛

سبز، دفتر  یافض ،یورزش یانتظامات، بهداشت، مجموعه فرهنگ یها دارا شهرک نیاست؛ ا شتریدر شهرها ب یاز خدمات شهردار شودی ارائه م یصنعت یها که در شهرک یافزود: خدمات یو

 .شودی ارائه م یها توسط شرکت خدمات بخش نیگمرک و... هستند و خدمات مربوط به ا شخوان،یپ

ازگردد بها  شهرک یو نوساز یسازبه منظور باز یخدمات یها و شرکت یصنعت یها و شهرک یاستان یها بر ارزش افزوده به شرکت اتیدرصد از عوارض مال 50تا  30داد: حداقل  شنهادیپ یمقام

 یبرا نند،کی ها پرداخت م رکتود شخکه  یاست که از منابع نیتوقع ا یطیشرا نیدر چن ند؛یآیموجود هم از عهده پرداخت شارژ برنم یو واحدها اندلیاز واحدها تعط یدر حال حاضر تعداد رایز

 موضوع نگرانند. نیبابت ا یصنعت یها شهرک رهیمد اتیوجود ندارد و ه یبودجه ا نهیزم نیها استفاده شود چرا که هم اکنون در ا آن یو نوساز یبازساز

 نهادشیاما پ شود؛ی م های هردارشعدد سهم  نیبپردازد که ا یندگیآال مهیبه عنوان جر دیدرصد از کل فروش خود را با کی یصنعت یها شهرک ندهیآال یخاطرنشان کرد: طبق قانون، واحدها یو

 .گردد نهیخانه و شبکه فاضالب در خود شهرک هز هیتوسعه تصف یرقم برا نیاست که صددرصد ا نیما ا

فع همان عارضه در جهت ر دیاب شودی م افتیدر موضوع کی یکه برا یعوارضاگر است که  نیا یاستاندار کردیگفت: رو زین یخراسان رضو یاستاندار یگذار هیوطن پرست، کارشناس سرما یمهد

 شود. نهیهز

به شده و ما هم جلس بارها مکاتم ندگانیامطرح است، با نم یبند قانون نیا یکه نسبت به نحوه اجرا یسازمان صمت استان هم اظهار کرد: درباره اعتراضات یفلز عیاداره صنا سیرئ ،یومرثیک قاسم

 شود. نهیهز های ندگیرفع آال یبرگردد و در راستا یصنعت یها به شهرک دیعوارض با نیکه صد در صد ا میموافق

 به آن عوارض نیاز ا یشدرآمد نا از ید که بخشدارن ازین نیبه ا یصنعت یها قرار گرفت و گفت: شهرک بونیپشت تر یخراسان رضو ییکانون کارفرما سهیرئ اتیه سیرئ بخش،زدانیعبداهلل  سپس

بودجه  نیا و میدرآمد هست نیا ازمندیندارد،  اجیکالن احت یو آنچه امروز به بودجه ا رساختهایز ینگهدار یگردد که برا دیتر مطرح شود و ق یبه صورت کل دیدرخواست با نی. اابدیها اختصاص 

 پرداخت شود.  یبه شهرکها در قالب عنوان دیبا

جه . بودکندی فاف نمها ک رکتشارژ ش ها رساختیدر بحث پساب و ز ژهیتوس به و یبودجه است، ادامه داد: در شهرک صنعت ازمندیما ن یصنعت یتمام شهرکها یرساختهایز نکهیا انیبا ب یو

 ها استفاده کرد. از آن ییدر امور روبنا توانی است که تنها م یحداقل یمختلف مبالغ یها در شهرک یخدمات

 یها شرکت ورنگ است  کم یصنعت یها در حوزه شهرک های نشست گفت: نقش شهردار نیمباحث مربوط به دستور کار نخست ا انیدر پا زیاستان ن یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ ،یلباف

 .دابی رییتغ دیبا عینحوه توز نینابراب شود؛ی پرداخت نم یشهرک صنعتبه  یهستند اما از عوارض ارزش افزوده وجه یدر حال اداره کردن امور خدمات یخدمات
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 نیا ام شنهادیحال، پ نی. با ادبریشود، زمان م یمصوبه عمل نیکه ا یدرصد از کل ارزش افزوده است اما تا زمان کیهم اکنون  یصنعت یمربوطه سهم شهرکها ونیسیافزود: طبق مصوبه کم یو 

 شنهاداتیوص پخص نیدر ا میتوانی عوارض است که م نیکرد ا نهیسرفصل هز صوصو نکته سوم در خ ردیگبها تعلق  عوارض به شهرک نیاز ا های است که دو درصد از پنج درصد سهم شهردار

 .میگفتگو ارائه کن یبه شورا رخانهیتوس را به عنوان مصوبات دب یشهرک صنعت یشرکت خدمات رعاملیمد

 ریدپذیتجد یروگاههاین تیبرق بر فعال ینیتضم دینرخ خر میمستق ریتاث *

باعث شده  اه روگاهیرق از نب ینیتضم دیرخ یها ها در کشور بوده؛ اما نرخ آن تیقرار بر تقو که است ریدپذیتجد یها روگاهیمبحث درباره ن نیجلسه گفت: ا نیدستور کار ا نیدوم حیدر توض یلباف

 در حال متوقف شدن هستند.  ها روگاهین یبلکه برخ ابد،یها کاهش  که نه تنها حجم کار آن

 انیو مجر انیمتول یر براکار از هر نظ نیود که افراهم ش یساز و کار دیبا میهست ها روگاهین نیاظهار کرد: اگر به دنبال توسعه ا ی،نیتضم دینرخ خر شیبر لزوم افزا روین ریوز دیبا اشاره به تاک یو

 داشته باشد. یاقتصاد هیامر توج

 و سازمان برنامه و بودجه در یمرکز در استان بوده اما بانک یگذار هیسرما یها تیاز اولو یکی ۹۴از سال  ریدپذیتجد یهای گفت: بحث انرژ زین یاستاندار یگذارهیپرست، کارشناس سرما وطن

 ییبتداماه ا ۴حروم ارائه شود اما در و مناطق م انییبه روستا یالتیاقدام کند و تسه نهیزم نیدر ا 18از محل تبصره  دیبا یکه بانک مرکز ستیدرحال نیرا دارند؛ ا یهمکار نیخصوص کمتر نیا

 است. فتادهین یاتفاق چیامسال ه

وجود  ییک صدات نهیزم نیدر ا : متاسفانهکرد حیدارد، تصر تیظرف نیبر لزوم استفاده از ا یاریبس دیهم تاک یخراسان است و استاندار یها تیاز ظرف یکی ریدپذیتجد یهای انرژ نکهیا انیبا ب یو

 برق است. کتشر یبر همکار دیکار با تاک نیبه ا یاضافه شدن بخش خصوص یبرا یما مصوبات شنهادیدارد و پ

به عنوان  ریدپذیتجد یهاینرژا انجمن: قرار گرفت؛ او گفت رانیا ریدپذیتجد یهایشاخه خراسان انجمن انرژ ریتوسعه بازار شرکت سنگ باد و دب ریمد ان،یشاهبهروز عادل اریدر اخت بونیتر سپس

 تیفعال شد و اکنون دو سال از سیستا یصنف هیو اتحاد کایسند کیبه عنوان  ی،حوزه در پارلمان بخش خصوص نیاز فعاالن ا یتوسط جمع ۹6اواخر سال  ران،یا یاتاق بازرگان یها از تشکل یکی

 . گذردی آن م

 یب سامانه هازامات نصال نیتدو ر،یدپذیتجد یها روگاهین یها پرداخت صورتحساب لیاز مبدا عوارض برق و تسه کیحاصل از عوارض برق، تفک ریدپذیکردن بودجه تجد یاز اختصاص یو

 انجمن نام برد. نیا یدستاوردها یو... به عنوان برخ یلوواتیک یدیخورش

 است. نهیزم نیدر ا شرویو پ ها یانرژ نیعنوان قطب اه ب یخود با شروع از استان خراسان رضو یاستان یشاخه ها لیدر حال تشک ۹8در سال  ریدپذیتجد یهایافزود: انجمن انرژ انیشاهعادل

ر دا هیاز توج یاشن ریدپذیدر صنعت تجد یگذار هیسرما ریاستان خراسان و کاهش چشمگ یلوواتیک یدیرشخو یسامانه ها مانکاریپ یها شرکت یلیخاطرنشان کرد: موضوع امروز ما، تعط یو

 یلوواتیک یدیخورش یها روگاهین ژهیصنعت به و نیتوسعه ا ریآن شاهد رشد چشمگ رویابالغ شد که پ ریدپذیبرق تجد ینیتضم دیخر یها نرخ ۹5ماه سال  بهشتیصنعت است؛ در ارد نینبودن ا

 . میبه خصوص در استان خراسان بود یخانگ
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نرخ ارز شاهد رشد  یبرابر 3 شیا افزاب ۹7سال  یاست اما متاسفانه از ابتدا دهیمگاوات رس 800مگاوات به  200سال از  2.5در حدود  رانیا ریدپذیتجد روگاهین تیکرد: ظرف حیتصر انیشاهعادل 

سال  5 کیزدنبه  یدیخورش یاتلوویک یاه روگاهیو در ن هیقابل توج ریکامال غ ،بزرگتر ریدپذیدتج یها روگاهیدر ن یگذار هیسرما کهیطوره ب ؛میهست ریدپذیتجد یها روگاهیاحداث ن هیاول نهیهز

 است.  دهیرس

برق را در  دیخر یها نرخ شیافزا موضوع لزوم ۹7ماه سال است. انجمن در آبان ریدپذیبرق تجد ینیتضم دیخر دیجد یمنتظر ابالغ نرخ ها یسال است که بخش خصوص میو ن کیافزود: اکنون  یو

 یوررهو به ریدپذیتجد یهای مان انرژتوسط انجمن به ساتبا )ساز رویوزارت ن دیطرح در مصوبه جد یسازنده برا شنهاداتیپ ۹7مطرح کرد. در زمستان سال  شانیو معاونان ا روین ریجلسه با وز

 هت ابالغ ارسالج رویاتبا( به وزارت نگذار )س استیو س یتوسط دستگاه متول ریدپذیبرق تجد دیخر یها در مورد نرخ رویوزارت ن دیمصوبه جد سینو شیپ ۹8در خردادماه  تایبرق( ارسال شد و نها

 صورت نگرفت.  یاقدام خ،یبا گذشت دوماه از آن تار اماشد 

استان  نیت: اگف یخراسان رضو ... در و عیشرکت توز ،یلوواتیک یها روگاهینصب شده ن تیفعال، ظرف مانکارانیپ ،ییو اجرا یاتیتوان عمل ،یدیخورش یانرژ ،یباد یانرژ لیبا اشاره به پتانس یو

 یکت فعال استان اصفهان، استاندارشر 1۴استان،  نیمجلس ا ندهینما 5 ،یفعال خراسان رضو رکتش 1۹، به کمک  ۹8بوده است. در مردادماه سال  شرویپ ریدپذیتجد یهایانرژ نهیهمواره در زم

 یادآوری روین ریبرق به وز دیخر یابع مالمن تیجهت کفا 30به  70به نسبت  ریساتبا و توان نیعوارض برق ب میتقس نیدر ابالغ نرخ ها و همچن عیلزوم تسر یمتعدد یو ... در نامه ها یخراسان رضو

 نرخ ها داشت. عتریبر ابالغ سر دی. انجمن تاکدیگرد

 3است که  نیا یبخش خصوص یاننگر نیتر موضوع گفت: مهم نیا انیبا ب ان، عادلشاهی«دگردی ابالغ م ینرخ ها تا قبل از مهرماه سال جار دیاعالم کرد که مصوبه جد روین ریگذشته وز چهارشنبه»

ی آن ب یوااز محت یخش خصوصب ده،یرارسف ریدپذیتجد یها روگاهین نهیمصوبه در زم نیتر عنوان مهمه انده و حال که زمان ابالغ آن بم رویوزارت ن یزیطرح و مصوبه در معاونت برنامه ر نیماه ا

 است. خبر

راس بخش ه د؛ینما یهمفکر ومشورت  ینامه ها با بخش خصوص نییقبل از ابالغ مصوبات و آ ستیبایدولت م د،یقانون رفع موانع تول نیکسب و کار و همچن یادامه داد: طبق قانون بهبود فضا یو

و  تیاست رونجمن درخواو  مانکاریگذار و پ هیسرما یشرکت ها ،یبخش خصوص لیدل نیکرده باشد. به هم رییتغ ایموارد مطرح شده در متن مصوبه حذف و  یاست که برخ نیاز ا یخصوص

 دارند. رویوزارت ن یزیو معاونت برنامه ر روین ریمتن مصوبه قبل از ابالغ آن را از وز یهمفکر

 دیخر یعلف یال، منابع مالسعرض دو  در ریدپذیتجد یها روگاهین تیاست که با توجه به چهار برابر شدن ظرف نیا گریکرد: موضوع د دیتاک رانیا ریدپذیتجد یهایشاخه خراسان انجمن انرژ ریدب

 یها یسازمان انرژ «)ساتبا» نیب یمبلغ به نسبت مساو نیکه طبق سنوات گذشته ا تتومان اس اردیلیم 1860سقف عوارض برق  ۹8ودجه سال . طبق قانون بکندی نم تیکفا گریها د برق آن

 است. شدهی م تقسیم ییروستا یتوسعه برق رسان یمتول «ریتوان»و  رانیدر ا ریپذ دیتجد یها یامر توسعه انرژ یمتول (برق یانرژ یو بهره ور ریدپذیتجد

 روگاهیغالب ن نکهیباتوجه به ا نیگردد. همچن نهیهز یدولت ریاز بخش غ ریدپذیبرق تجد دیخر تیبا اولو یستیحاصل از عوارض برق با یذکر شده که منابع مال اتحاخاطرنشان کرد: در قانون صر یو

به  یتوسعه برق رسان یدرصد برا 30برق صرف شود و  ینیتضم دیخر یمنابع برا نیدرصد ا 70 کهاست  نیما بر ا دیتاک شود،ی در مناطق دورافتاده و محروم و روستاها ساخته م ریدپذیتجد یها
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 .ابدی صیتخص ریروستاها به شرکت توان 

 رفعالیها غ شرکت نیز اا یکیکه  وجود دارد ریدپذیتجد یهای انرژ زاتیتجه یداخل دکنندهیسه تول یگفت: در خراسان رضو زین کیالکترون انیشرکت ن یجعفرزاده مسئول دپارتمان فرهنگ جواد

 ل کار کردن هستند.خود در حا تیدرصد ظرف 10ها با کمتر از  شرکت ونهم اکن ایرز شوندی م لیتعط زین گریدو شرکت د ابد،یادامه  ینیتضم دیخر متیق یشده و اگر روند کنون

تفاهم نامه ها و  یبرا یاز بخش خصوص یبحث نظرخواه د،یقانون رفع موانع تول 60کسب و کار و ماده  طیگفتگو اظهار کرد: بحث مواد دو و سه قانون بهبود مح یشورا رخانهیدب سیرئ ،یلباف سپس

 شود. دهیپرس دیو تبعات با ماتیدرباره تصم یهاست و نظر بخش خصوص هیابالغ

کار  نی. افتدیبتوسعه اتفاق  نینند تا اکاست که کمک  نیبرق ا عیتوز انیانتخاب شده و انتظار ما از متول یدیخورش یها روگاهیتوسعه ن نین معاستان به عنوا یبرق منطقه ا شرکت اذعان کرد: یو

 میخواه ریگیپ نرایاتاق ا قیطر و از مینکی م یو رسانه ا یریگیجلسه موضوع را پ نیا ازمشکالت را حل کند. پس  نیو ا دیایب دانیبه م دیبرق با عیبرق خواست مسئوالن استان است و توز دیو تول

 شد.

ق باالست، تمام شده بر متیقرد: چون ک حیبرق از استان ما را دارد، تصر افتیدر یافغانستان تقاضا نکهیا انیشرکت اطلس افروز شرق هم با ب ریدپذیتجد یهای انرژ یفن ریمد ،یحیذب محمدصالح

 گفتگو مطرح شود. یدر شورا موضوع نیاست که ا نیما ا یدر استان و کشور متوقف شده و تقاضا ریدپذیتجد یانرژ یها رگاهیاحداث ن

، افزود: است رویوزارت ن و ریتوان ماتیتابع تصم یبرق منطقه ا شرکت نکهیبر ا دیسخن پرداخت و با تاک رادیخراسان به ا یبرق منطقه ا تیریکارشناس بهبود مد ،یاکران یدمهدیادامه، س در

است و  یستمطرح شد، فراد ه امروزک یاما موضوع میرا داشته و دار یهمکار تیو مقررات موجود بوده و ما نها نیانجام شده در حدود قوان یکار بخش خصوص لیتسه یکه در گذشته برا یاقدامات

 .میکن یریگیپ یرخواست به مرکز موضوع را به طور جدو ارسال د یگر یبا الب میتوانیم نحالیاست؛ با ا ربوطم ریو توان رویبه وزارت ن

برق  ازی. نمیبرق هست عیکل انتقال و توزاستان راکد مانده است و ما به دنبال حل مش یها روگاهین تیدرصد ظرف 70 ابراز کرد: زیبرق مشهد ن دیتول ریو مد رعاملیمد نیجانش ،یعبداله محمدرضا

 بود که بخش نیا شنهادمانیگذشته پ در سال لیدل نیبه هم م؛یانتقال برق انجام ده میتوانی مگاوات نم 100از  شتریب ست،یخط انتقال ما جوابگو ن تیافغانستان به شدت باالست اما چون ظرف

 .ردیصورت گ یشتریکار انتقال برق را خود انجام دهد تا صادرات ب یخصوص

 .ردیگی موضوع را م نیبه ا یورود بخش خصوص یموضوع جلو نیو ا شودی واگذار نم یل برق به بخش خصوصموضوع انتقا اما

 ود ندارد.وج ها تیظرف به مدار رساندن یبرا یدیبازار جد اما میدار دیشده و مازاد تول لیما تعط یها روگاهیاز ن یاکنون برخ هم نشست گفت: نیا یانیدر بخش پا زین یلباف 

  است. ازیعدم ن لیبه دل ردیگی که صورت م ییها به موضوع انتقال برق هم مقاومت یبحث اجازه ورود بخش خصوص در

 علیهذا پس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات اعضاء توافقات زیر صورت گرفت و مقرر شد از طریق مبادی ذیربط پیگیری گردد
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 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری پیگیریمسئول  مصوبات جلسه ردیف

1 

نحوه اجرای  در خصوص 10/6/13۹8موخ  100/۹8و شورای البرز موضوع نامه شماره ادات تشکلهای بخش خصوصی و تعاون پیشنه 

 قانون برنامه ششم توسعه در جلسه مطرح و مقرر گردید :  6ب ( ماده  بند )

می تی ارائه نهای صنعبوده و هیجگونه خدماتی شهرداریها به شهرکآنجائیکه شهرکهای صنعتی مستثنی از قانون شهرداریها  از( الف

ده ک درصد ارزش افزوقانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای آالینده محکوم به پرداخت ی 38نمایند، و بر اساس تبصره یک ماده 

وارض جهت عت این یری آن الزم اسبیشتر یا جریمه  می شوند لذا به منظور کنترل آالیندگی در مبدا و تالش بیشتر برای جلوگ

ت عنای با   ود لذاشهزینه کردن در رفع آلودگی و ایجاد محیطی پاک و سالم و بهبود محیط کسب و کار در شهرکهای صنعتی هزینه 

ص صانهاد اختذا پیشلبه اینکه در حال حاضر الیحه اصالح قانون مالیات برارزش افزوده مورد بررسی در مجلس شورای اسالمی است 

ی صنعتی برا نواحی وها شهرک ها از مالیات بر ارزش افزوده استان ها به عنوان سرفصل بازسازی ، نوسازی و تکمیل زیر ساخت  2%

حساب   ق ا از طریهخصوصی ، به این شهرک  ایجاد، تکمیل، نگهداری زیر ساخت ها، مدیریت پسماند و فاضالب شهرکهای دولتی و  

اریز گردد ی شود ومویژه ای که به درخواست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح  

 نعتی دولتیکهای صتا برابر آیین نامه ای که سازمان صنایع کوچک با کسب نظر و موافقت بخش خصوصی تهیه خواهد نمود بین شهر

تاق اان رضوی ، رم خراساستانداری محتنه کرد ان نظارت نماید ضمنا برای تسریع در انعکاس این پیشنهاد، و خصوصی توزیع و بر هزی

 پیگیری خواهند نمودمحترم خراسان رضوی و طرح در شورا 

ی شود زینه مکه در حال حاضر عوارض آالینده شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی در مدیریت شهری هنیبا توجه به ا ( ب

ه الیندنعتی آصقرر شد تا از طریق مبادی ذیربط پیگیری الزم در خصوص اختصاص عوارض به شهرک های صنعتی دارای واحدهای م

  ها اختصاص یابد گیسرفصل های به رفع آالیند و سایر به سرفصل شرکت ها

معاون محترم اقتصادی 

 استانداری 

اتاق بازرگانی خراسان 

 رضوی

 دبیرخانه شورا

 روز 10
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 22/5/13۹8خ مور 13۹8-05-22-2نامه شماره  مندرجات  درخواست شرکت های پیمانکار سامانه های خورشیدی دراستان پیرامون

 ردید : گدر جلسه مطرح و مقرر   با هدف تسریع در ابالغ نرخ های جدید خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدیدپذیر

این مصوبه  برق ، نامه ریزی وزارت نیرو در مصوبه نرخ های جدید خرید تضمینیبا عنایت به تغییرات پیشنهادی دفتر بر الف (

و تاکید  لید رقابت پذیر قانون رفع موانع تو  60قانون بهبود محیط کسب و کار و نیز ماده   3و2پیشنهادی قبل از ابالغ وفق مواد 

زم بعمل قدام الافع و اتاق بازرگانی ارسال و سپس جهت بررسی و اظهار نظر به بخش خصوصی ذینمعاون محترم اول رییس جمهور 

 آید.

ولید شرکتهای ت ظرفیت جدیدپذیر و برق رسانی روستایی از عوارض برق و با عنایت به افزایشبا توجه به سهم برابر خرید برق ت ب(

برق مصرفی پیگیری  این بخش ازبود منابع مالی خرید تضمین برابر و کم ۴م به برق تجدیدپذیر در بازه زمانی یکسال و نی هکنند

 برسد.  %70گردد تا سهم خرید بر تجدیدپذیر از عوارض برق به 

لف و ی ااپیگیری بنده ،با توجه به اعالم نظر موافق نمایندگان شرکت های برق منطقه ای و توزیع برق استان و مشهد در جلسه  ج (

 نیز انجام شود . ب موضوع این مصوبه از طریق وزارت نیرو توسط این شرکت ها

قرر گردید رق ، مببا توجه به توازن عرضه و تقاضا برق و عدم کمبود نیاز و همچنین با توجه به عدم امکان ذخیره سازی  د (

 دد. ائه گرپیشنهادات در خصوص راهکاری صادرات برق به کشورهای همجوار توسط اعضا دبیرخانه جهت پیگیری های بعدی ار

 های رژیرق و انبصادرات افزایی و استفاده از ظرفیت های موجود در تعامل با بخش خصوصی پیرامون رفع موانع  هم با هدف ( ذ

جمن وسط انتجدیدپذیر مقرر گردید کارگروهی با محوریت برق منطقه ای استان و مشارکت شرکتهای بخش خصوصی ذیربط که ت

 کماه به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.معرفی خواهد شد تشکیل و پیشنهادات الزم حداکثر ظرف ی

هت افزایش جلند مدت بضوع تهاتر فرآورده های نفتی با بهای برق تجدیدپذیر با رویکرد ومقرر گردید با هدف زمینه سازی م هـ ( 

ژی های روز انجمن انر 15سرمایه گذاری در صنعت تجدیدپذیر و کاهش مسائل مالی در این خصوص بررسی و حداکثر ظرف 

 تجدیدپذیر و متولیان برق استان به دبیرخانه شورا اعالم نمایند.

معاون محترم اقتصادی 

 استانداری خراسان رضوی 

اتاق محترم بازرگانی صنایع 

معادن و کشاورزی 

 خراسان رضوی

برق منطقه ای و توزیع  

 برق استان 

 شورای گفتگو 

انرژی های انجمن محترم  

 تجدید پذیر

 روز 10

 
 

 


