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 مشروح  مذاکرات

 پیش از دستور:

- ------- 

 (:1جلسه )دستور 

 "طرح اخبار و اطالعات اقتصادی"

 

ــی علی رغم نقدی که به همه دولت ها از   - ــوص ــادی دارد مزم می داند که از تاله های فزاینده دولت پارلمان بخش خص منظر اقتص

آقای روحانی برغم مســایل، مشــکالت و مصــائب فراوانی که با آن روبرو بوده اســت تشــکر و قدردانی نماید و برای ایشــان، کابینه و   

 مدیرانشان آرزوی توفیق در سایر مراحل فعالیت هایشان داشته باشد.

ــت های    ئی ررویکرد جدید جناب آقا - ــس ــادی که با برگزاری اولین نش ــی بعنوان رییس جمهور منتخب در ارتباب با فعامن اقتص یس

ــد رویکرد ق  ــادی آغاز ش ــت که با توجه به لالش های زیادی که با آن تبلیغاتی در خانه فعامن اقص ابل تامل و امیدوار کننده ای اس

 انجام دهد.جهت کمک به حاکمیت کشور در هر شرایطی  نهایت تاله خود را دردارد مواجهند بخش خصوصی آمادگی 

شور بویژه در حوزه                    - سایر ک ستان با  ضعیت متفاوت این ا ست و و ستان که دلار کرونای تاریخی ا ستان و بلول سی سامان  ضع ناب و

سئله کرو              شور و ایران را به بهانه م سر ک سرا شاورزی  صنایع و معادن و ک شت و درمان، اتاق های بازرگانی،  نالار به ورود به نا بهدا

ستان نمود    صائب این ا ستانی توسط این اتاق ها تامین و اهدا گردد        وم ست به عنوان یک فعالیت ماندگار تجهیزات بیمار شده ا مقرر 

اله تهمچنین عالوه بر این اقدام،  اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی با کمک فعامن اقتصادی استان        

 را تامین نماید.اقالم مصرفی این حوزه برای استان سیستان و بلولستان  تا بخشی ازمی کند 

 

 (:2دستور جلسه )

شورا پیرامون   " شنهادات دبیرخانه  سالی    ارائه پی شک شورای        مقابله با پدیده خ سه  شتاد و یکمین جل صوبه ه در اجرای  م

 "گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان
 

 وضعیت در اولین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در سال جاری) هشتاد و یکمین جلسه( اعالم گردید که          -

شور   سب  آبی ک سالی پیش رو    نامنا شک ست و      و خ ستان ا شور و بویژه ا شکالت جدی ک سفانه  یکی از م ضوت کم  تا کنون متا آبی و  مو

لذابا توجه به مباحث  های اثرگذار جدی تلقی نشده های متولی و بخشاحتمال بروز خشکسالی در سال جاری، هنوز از جانب دستگاه

و اینکه یکی از مشکالت جدی کشور و بویژه استان    آبی کشور و خشکسالی پیش رو    نامناسب  وضعیت  مطرح شده در جلسه پیرامون   

مقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه ای،  شرکت       ،است  احتمال بروز خشکسالی در سال جاری    آبی وموضوت کم 

بررسی راهکارهای مقابله با پدیده خشکسالی در استان، نظرات و پیشنهادات  ابغله و خدمات بازرگانی و تشکل های کشاورزی استان  

و گوی استان ارائه نمایند تا دبیرخانه شورا ضمن برگزاری جلسات کارشناسی خود را ظرف مدت بیست روز به دبیرخانه شورای گفت 
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برخی از دسـتگاهها و بخش خصـوصـی از جمله اتاق      که در این رابطه  پیشـنهادات موثری به شـورا جهت تصـمیم گیری ارائه نماید   

... حضوری، بعضا، مکتوب   پیشنهادات خود    بازرگانی، صنایع، معادن  و کشاورزی استان و سازمان جهاد کشاورزی، اب منطقه ای و.      

 را ارائه و در جلسه دبیرخانه مورد بررسی قرار گرفت.

شاورزی  - ستان      اتاق دفتر ک شاورزی ا صنایع، معادن و ک صی        بازرگانی،  صو ستگاهها و بخش خ سایر د مطالعاتی پیرامون  با همکاری 

 ر جلسه دبیرخانه شورا در جلسه مطرح گردد:و با کارشناسی انجام شده دکه به شرح زیر  انجام داد موضوت 

o                    نه آب ــرا ند. از طرفی، سـ ته ا حاب آبی قرار گرف به ل یا  قاب دن پذیرترین ن یب  ــ نه و ایران در یکی از آسـ یا خاورم منطقه 

ــونده در کره زمین ــال   ،تجدیدش ــده تا س ــان میدهد. پیش بینی ش همانطور که  1420بحران کنونی آب برای ایران را نش

 در حال افزایش است، سرانه آب تجدیدشونده نیز با شیب تندی کاهش یابدجمعیت کشور 

o  34   دشت خراسان رضوی در حالت بحرانی و ممنوعه برداشت از آب های زیرزمینی قرار دارند. میزان کاهش        37دشت از

 درصد نسبت به سال گذشته بوده است. 57بارندگی در خراسان رضوی 

o        استان  بین در را مخازن کسری  بیشترین  میلیون مترمکعب در بلندمدت 1028خراسان رضوی با متوسط کسری مخازن 

شور  های صرف  الگوی. دارد ک ستان  آب م شان  ا شاورزی    84.4دهد  می ن صد در بخش ک شرب و     10.3در صد در بخش  در

وت آبی که در این بخش ها استفاده می   در بخش خدمات مصرف می شود. از ن   3.8درصد در بخش صنعت و   1.4بهداشت.  

 درصد از لشمه است. 18درصد از منابع آب قنات و  19درصد مربوب به لاه ها،  63شود، 

o   شک با حجم آب تجدیدپذیر کم و ناهم شتر       آب و هوای خ ست محیطی و آبی، بی ستان با ظرفیت های زی سعه ا خوانی تو

سبت به منابع آب تجدیدپ   شتی ن سراف در     بودن حجم آب بردا صرفی و ا سطح زیرزمینی، بدم ذیر، روند فزاینده کاهش آب 

صرف           صادی برای مدیریت رفتار م شهد، فقدان توجیه اقت شهرهای کولک به م ستاها و  منابع، روند فزاینده مهاجرت از رو

 کنندگان و ضعف انگیزه سرمایه گذاران در این حوزه و... از جمله لالش های مدیریت آب استان است.

o  توجه به موارد بحرانی موجود در استان، راهکارهایی برای جلوگیری از نامطلوب تر شدن شرایط میتوان ارائه داد. نخست  با

صرف   صرف در این حوزه           85اینکه، نظر به م شی م سمت تعادل بخ شاورزی، باید به  ستان در بخش ک صدی منابع آب ا در

میلیون  369نشــان میدهد که در ســال آبی گذشــته  99-98ل برویم. اقدامات ســند ســازگاری با کم آبی اســتان در ســا 

شاورزی را           سازگاری باید بهره وری آب ک سند  ست اما این  صورت گرفته ا صرفه جویی در منابع آب زیرزمینی  مترمکعب 

 ارتقا دهد زیرا تا زمانی که این ارتقا صورت نگیرد، مصرف آب همچنان بامست.

o   پیرامون  برنامه هاییل اخیر پیرو تفاهم نامه رئیس اتاق ایران و وزیر جهاد کشاورزی،  اتاق مشهد در دو سا   زیرودفتر کشا

ست     ستخراج نموده ا صالح و بهبود روشهای آبیاری      ارتقا بهره وری در حوزه کشاورزی ا سامانه های نوین آبیاری، ا ؛ توسعه 

شاورزی حفاظتی        سعه ک سنتی، به زراعی و به باغی، تجارت و بازار، تو شاورزی      سطحی و  صومت ک ضایعات مح ، کاهش 

ستیابی به حداکثر بهره وری آب،           شت برای د صالح الگوی ک سیون، ا سعه مکانیزا صومت(، بهبود و تو )افزایش فرآوری مح

 که باید به آنها توجه نمود. برنامه هایی استمصرف بهینه نهاده ها در حوزه دام و طیور و توسعه آبزی پروری و... از جمله 

o  درصدی محصومت این بخش، مزم است اقدامی      30کاهش ضایعات محصومت کشاروزی نیز با توجه به ضایعات      در حوزه

 جدی برای بهبود این وضعیت صورت گیرد.



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 

 نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی هشتاد و سومینفرم صورتجلسه و مصوبات 
 خصوصی( بخش و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره ( دستورالعمل تشکیل و نحوه2شماره )) پیوست 

 

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

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  7

 

o          تعادل بخشی آب های زیرزمینی یکی از راهکارهاست که این موضوت مستلزم توجه به برنامه های هر دشت است. به طور

ستگاه های ذی ربط            شکل ها و د شاورزان و ت ضور ک شخص نمودیم و میتوان با ح شابور اولویت ها را م شت نی مثال برای د

 اولویت ها را تعیین کرد.

o    ضوت آب مجازی یکی دیگر شت        مو شت و بردا شت را تغییر دهیم. میزان آبی که برای ک ست. باید فرهنگ ک از راهکارها

سرمایه گذاری مشترک با               سود این محصول تعادلی ندارد. موضوت دیپلماسی آب و  صادرات و  شود با  هندوانه مصرف می 

  به آن توجه کرد.کشورهای همسایه نیز از راهکارهایی است که به ویژه در ارتباب با افغانستان میتوان 

o  :از دیگر برنامه های می بتوان به موارد زیر اشاره کرد 

        تهیه برنامه های توسعه کشاورزی شامل الگوی کشت با در نظر گرفتن صنایع تبدیلی و تکمیلی)زنجیره تولید( با محوریت

 هر دشت. 

  .طرح خرید آب از مالکین و یا طرح نکاشت و یا تشویق در قبال کاهش برداشت 

              توسعه صنایع می بایست بر اساس شرایط اقلیمی استان گستره داده شوند. به عبارتی استقرار صنایع می بایست با توجه

به میزان آب موجود در آن منطقه صورت بگیرد. به طوری که برای تامین آب آن، نیاز به استفاده از حقابه های سایر صنایع 

 نداشته باشد.  در آن مناطق و یا حقابه های کشاورزی وجود

    ــت ــتری به دعاوی علیه برداش ــیدگی خارج از نوبت در دادگس ــدید مجازات متخلفین آبی و رس ــویب قانون تش تهیه و تص

 کنندگان غیر مجاز

  ساله 5اصالح تعرفه های آبی برای رسیدن به بهای واقعی در یک دوره 

 مطالعاتی خرید و فروه شارژ آبهای کشاورزی برای تمامی مصارف در همان محدوده 

  سرمایه گذاری به منظور بازلرخانی آب و استفاده از آبهای نامتعارف در صنعت، خدمات و کشاورزی و شیرین کردن آبهای

  شور

o    در بحث کشــاورزی برای بهبود وضــعیت آبی دو رویکرد وجود دارد؛ افزایش بهره وری و کاهش مصــرف آب. تامین آب از

س      ستان    طریق پساب، توسط صنایع بزرگ در ا صفهان صورت می گیرد. در ا سان رضوی  تان ا لنین صنایع بزرگی جز   خرا

که بتوان در شــرایط موجود ارائه  رســیدیک تا دو مورد وجود ندارد و نمیتوان از این روه اســتفاده کرد.باید به دو راهکار 

 با دو بحران مواجه اســتاند. کرد و هم مورد قبول دو بخش باشــد و هم زمینه اجرا در کوتاه مدت و بلندمدت داشــته باشــ

. از طرفی باید  نماید به سـمت کشـتارگاه ها هدایت می  را اغلب دامهای داشـتی   که؛ از طرفی کاهش علوفه برای دام اسـت 

 نشد.که گندم برای تغذیه دام و طیور استفاده نشود و با کاهش میزان گندم مواجه ود مراقب ب

ضوی       - سان ر ستری خرا ستان   شعب ویژه ای در  دادگ شکیل داده و از داد سته حوزه آب ت در برخی موارد خاص در  شده که  ها خوا

ها )بنا به مقتضیات هر شهرستان(، لنانچه با پرونده انشعابات غیرمجاز مواجه شدند، با دستور مزم، مسئله را حل و فصل          شهرستان  

 کارگروه صیانت از منابع آب در سال گذشته نوشته شد. نمایند تا نیازی به تشکیل پرونده قضایی نباشد. این بخشنامه با همراهی 

سال               - سامانه های نوین آبیاری از  سعه  ست؛ در حوزه تو سرمایه گذاری ا ستان، کمبود  شاورزی ا شکالت موجود در بخش ک یکی از م

تان وجود دارد. در هزار هکتار؛ این یعنی ظرفیت اجرا در اســـ70، 1399تا  1392هزار هکتار اجرا شـــده و از  110، 1391تا  1369

سفر رئیس جمهور       سنتی نیز، در دو  سطح و  صالح و بهبود روه های آبیاری  سال  هزار کیلومتر انتقال آب با لوله درنظر گرفته و 2ا

 کیلومتر اجرا شد. 840 گذشته
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شته، مکاتباتی انجام        60در بحث نهاده های دامی با توجه به کاهش بیش از  - سال گذ سبت به  صدی باره ها ن پذیرفت اما لون  در

 درصد افزایش یافت.50کل باره ها کم شده بود، سهمیه نهاده های دامی استان 

ستان         در حوزه - سان رضوی  خرید دام عشایری قرار است در کل کشور یک میلیون راس خریداری شود که سهم ا هزار راس 100 خرا

 .هزار راس موافقت حاصل شده است200بود؛ اما برای 

باید از سوی کشاورز صورت گیرد و خود کشاورز باید آن را تعیین کند،در شهرستان مه ومت لند کشاورز ورود         تغییر الگوی کشت   -

شارکت انجمن    شت را خود به خوبی انجام داده اند. م سیار موثر بوده   ها و گروهکرده اند و تغییر الگوی ک های فعال در این حوزه نیز ب

 است.

شته در هریرود، کمتر    85در  - سال به  16ین آورد آب، سال گذ ست. همه    4.2میلیون مترمکعب بوده و ام سیده ا میلیون مترمکعب ر

 تنش آبی شکل بگیرد. ندهنداین است که اجازه  دستگاه های متولی استانتاله 

 درصد تسهیالت استان درسال گذشته به بخش کشاورزی تعلق گرفت و امسال قرار        9 ،تسهیالت به بخش کشاورزی    در حوزه اعطاء -

ست طبق بخشنامه بانک مرکزی به    ستم بانکی   درصد برسد؛ البته    14ا سهیالت پرداختی بانکی در   نمودههدفگذاری سی که از کل ت

هزار میلیارد تومان تسهیالت  15تا پایان خردادماه که  شود هزار میلیارد تومان به سمت کشاورزی هدایت   72درصد معادل  15استان،  

هزار میلیارد تومان تســهیالت برای حل مشــکالت مربوب به تامین  10مقرر اســت حدود  مچنینشــده اســت.هبه این بخش پرداخته 

ستان            شهر شود. این مقدار در بره  ستان پرداخت  سوی بانک های ا سال جاری از   29های دورافتاده و محروم، به خوراک دام در 

 بانک در این زمینه همراهی خواهند داشت. 9شهرستان اختصاص خواهد یافت و 

شان دهند     ، هر بار در جلسات، نوبت به گزاره  دهه های اخیردر  - شرایط را مطلوب ن تا کارنامه   دهی مسئومن رسید، تاله کردند تا 

شان  آن عملکرد شد ها درخ سخنی به میان نمی آمد؛   . با شات تمام توجه به حال بود و از آینده  شد تا  در این گزار   همین رویه باعث 

 گردد.بحران در بخش منابع و انرژی کشور دلار امروز 

شورهایی در   - سازی نموده و در فکر  های نوین ابیاریروهاروپا امروز ک ستند که   را پیاده  شده  بحران  هنوز دلار حفظ منابع آبی ه  ن

در اما . قرار می دهندهای آینده را مدنظر و منافع نسل  آینده برنامه ریزی نمودههای سال برای ها اند. آنو در مناطق پرآب واقع شده 

 ی می نمایند.شروت به لاره اندیشمسئومن  بعد از عبور بحران و ایجاد مشکالتمتاسفانه  ایران

سبت به لالش   بودههای مطالعاتی پارلمان بخش خصوصی در جهت عمل به مسئولیت اجتماعی     تاله - های  و با هدف هشدار دادن ن

ست در این رابطه  آینده،  شده ا ضوت   انجام  شمار می    مو شت یک دغدغه جدی به  صالح الگوی ک آید که کمتر مورد توجه قرار گرفته ا

ست. بخش خصوصی بارها      ست نمود ا شمال غربی        درخوا ستان های  سردسیر که منابع آبی خوبی دارند مثل ا که زعفران در مناطق 

ست           شد. نتیجه آن ا ضوت توجه ن شد اما به این مو شک با شود و اولویت با مناطق خ شت ن شت می    ک که امروز در تربت جام خربزه ک

 شود و در اردبیل زعفران.

 ؟ وت کشت فراسرزمینی توسعه نیافتهکه لرا با وجود بحران در منابع آبی، موضبرای بخش خصوصی این سوال مطرح است  -

سالی    - شک سالی و آب برای        با تداوم خ شک ساله خ ستاها مهاجرت خواهند کرد. م شنگی از رو ها و بی تدبیری ها، قطعا مردم به خاطر ت

 .نموداستان بسیار مهم است و فردا به لالشی غیرقابل حل تبدیل خواهد شد و باید از هم اکنون فکری اساسی 

خواهد  منابع هدررفت کوتاهی این بهای ، باشد  خطا آزمون و اقدامات براساس  ود،نش  اجرا استان  سرزمینی  آمایش طرح که زمانی تا  -

 بود.
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توجه به ترویج کشت های کم مصرف اما پردرآمد در این شرایط آبی مهم است و باید از این ظرفیت بهره جست. در بحث آبخیزداری   -

 در استان برنامه هایی مطرح بوده که دیگر خبری از آن ها نیست. 

ستان     شده است  ال تاله سه س   - ده  گردیتهیه  ها برای دشت  تصویب و اجرایی شود در این سند که   تا سند سازگاری با کم آبی در ا

 باید انجام شود.ها له اقداماتی از سوی هر دستگاه برای هر یک از دشتمشخص شده که 

شه راهی برای کوتاه ، میان          - شد نق ستان، قرار  سازگاری با کم آبی ا سند  ستگاه های      در طرح  شود. تکالیف د و بلند مدت طراحی 

 هایی بود که سند سازگاری اه در کارگروه ملی تصویب و ابالغ شد.متولی هم مشخص شده و خراسان رضوی در زمره اولین استان

است و   رشد سیستم های نوین آبیاری در خراسان رضوی نشان دهنده اجرای سند سازگاری است. مهم ترین موضوت در استان آب               -

شور در            10. اگر برای وجود ندارداولویتی بامتر از آن  شرق ک شهرهای  ستاها، بلکه  شود، نه تنها رو سال آینده از هم اکنون فکری ن

 جنوب خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلولستان خالی از سکنه خواهد شد.

 له سریع تر این سند به طور کامل اجرایی شود. سرعت در اجرای کار در برابر خشکسالی بسیار کم است. باید هر  -

هکتار گلخانه داشته باشد. استانی که جزو کم آب ترین هاست، باید به هزار هکتار گلخانه برسد و اجرای        400خراسان رضوی نباید    -

ی زمین مانده باید  سـیسـتم های نوین آبیاری نیز جدی تر تلقی شـود. همچنین، در بخش آبخیزداری و آبخوان داری، پروژه های رو   

 .  گردداجرا شود تا از روان آب ها استفاده 

با توجه به شرایط ویژه استان در حوزه کشاورزی و صنعت، خراسان رضوی نباید منتظر اتمام پروژه های انتقال آب از خلیج فارس به        -

ساس، عملیات اجرایی این طرح مهم از        شد؛ بر همین ا سان جنوبی با ستان های کرمان و خرا شهد آغاز می      ا سال در م عید غدیر ام

 شود که در این زمینه شرکت های دست اندرکار مشخص شده و به زودی وارد مرحله فعالیت می شوند.

 

 (:3دستور جلسه )

چگونگی به حداقل رساندن موانا ایداد شده ناشی اق ق ا برو و اجرای  ماده     ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون  "

 "بهبود مستمر مطی  کسب وکارقانون  25

شی از آن           - ست. نخست مباحث مربوب به خشکسالی و گرفتاری های نا سال جاری با لند لالش جدی مواجه ا بخش کشاورزی، در 

بســیار اثرگذار اســت. بحث آب و بهینه ســازی مصــرف آن و نیز حفظ وضــعیت موجود  که در کشــور و به ویژه اســتان ما موضــوعی

ــاورزی  ــاورزان و کش ــت  کش ــوت مهم دیگری اس ــود؛ زیرا اگر همین ظرفیت موجود حفظ نگردد،   آنها موض که باید به آن پرداخته ش

خسارت سنگینی به کشاورزان وارد خواهد شد و درپی آن، بازار مصرف نیز به مشکل دلار می گردد. دشت ها با ممنوعیت برداشت          

ــعیت قرمز قرار دارند و از طرفی، مو    ــرمازدگی درختان و تامین علوفه و خوراک و دام       آب مواجه بوده و در وضـ ــوت مربوب به سـ ضـ

شد؛ زیرا            شته با شرایط وجود دا ست. باید تدبیری برای این  ستاییان رقم زده ا شکالت پیچیده ای را برای رو صومت ب  تامین م ه مح

اه ها دارد. این موضوعی مهم و در شهر از سوی روستاها صورت می گیرد و تولیدات روستاها ارتباب تنگاتنگی با آب های سطحی و ل

ست.   شکل مهم دیگر این بخش عین حال پیچیده ا صال آب      م ستح ضوت تامین برق و انرژی مزم برای فعالیت لاه های موجود و ا مو

ــتاز آنها  ــاورزی،    اس ــوت در بخش کش ــت. این موض ــارت و لالش دلار کرده اس قطعی برق، بخش های تولیدی مختلفی را به خس
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ها را به مشکل دلار کرده اما خسارت بزرگتر به مرغداران، کشاورزان و دامداران آمده است. در ادامه این زنجیره، از لاه استحصال آب

 صنایع تبدیلی هم خسارتی جدی را تجربه کردند. حل این مشکالت در گرو همراهی و همکاری دستگاه ها و بخش خصوصی است. 

ساس  - سب  25ماده  برا سارت        قانون بهبود محیط ک صورت قطع، باید خ شود و در  صنعتی نباید قطع  و کار، برق واحدهای تولیدی و 

ناشی از آن توسط دولت پرداخت شود. درخواست بخش کشاورزی به ویژه دامداران این است که برق واحدهای فعال در این حوزه تا        

 ع مربوب به آن پیش بینی مزم انجام بگیرد.و تامین مناب 25حد ممکن قطع نشود. ضمن اینکه در مجلس، برای اجرای ماده 

  کمیته ای تشکیل شود و پیشنهادات بخش بخش خصوصی این است کهروند تدوین و اجرای برنامه هفتم توسعه پیشنهاد  با توجه به -

 .خصوصی فعال در حوزه کشاورزی و دامپروری برای برنامه مذکور در آن جمع بندی و به مراجع تصمیم ساز ارائه شود

ضوی    رق منطقه ای ب شرکت  - سان ر شکالت موجود برای تامین برق در   توجهبا خرا ستان  به م برای تامین برق   اعالم می نماید کها

مشــکالت ناشــی از قطعی برق در کشــور از عدم همترازی تولید و   اســت.هزار میلیارد تومانی نیاز 40مورد نیاز اســتان به بودجه ای 

 است.مصرف نشات می گیرد و نیازمند سرمایه گذاری های موثر در این صنعت با هدف رشد تولید و رفع نواقص موجود 

ست و اگر مو     وجود ندارد ، مشکلی برای تامین برق  در شهرمشهد   های کشاورزی  بحث لاهدر  - صلی تولید ا ازنه بین تولید و  موضوت ا

 وجود نداشت.خورد، امروز مشکلی در توزیع مصرف برهم نمی

شب ، این اقدام کارآمدی مزم  در استفاده   با توجه به عدم امکان های کشاورزی های خورشیدی برای تامین برق لاه در بحث نیروگاه -

امکان پذیر شود، باید هزینه زیادی در این بخش   در شب نیز هرا نخواهد داشت و لنانچه قرار باشد استفاده از این نیروگاه ها برای لا

 انجام پذیرد.

ــاورزی، حدود  - ــتان و  100در بحث تامین برق مورد نیاز بخش کش قطعه زمین هم در خواف برای ایجاد نیروگاه   9واحد بزرگ در اس

شیدی   ستان       خور شاورزی ا سازمان جهاد ک سط  سایی    تو ست   شنا سفانه  ؛ شده ا ست شد اعالم که متا که تجهیزات مورد نیاز این  ه ا

که، همه این قطعات در کشور وجود دارد و با توجه است  این مهم  نکتهاما نیروگاه ها وارداتی است و نمی توان این اقدام را انجام داد.

 به ظرفیت علمی و ساختاری موجود، می توان تجهیزات مورد نیاز را در استان تولید کرد.

ــاورزی ،دام           پیرامون لگونگی اتخ  - ــاورزی از جمله مرغداریها ، لاه های آب کشـ اذ تدابیر مزم برای تامین برق مورد نیاز بخش کشـ

،گلخانه ها ، اســـتخرهای پروره ماهی ، با توجه به اینکه قطعی برق ناشـــی از عدم امکان تولید توســـط نیروگاههای آبی و افزایش 

ضا غیر قابل ج      ستقیم و بع صرفی تاثیر م ضوی به لحاب      ظرفیت برق م سان ر ستان خرا بران بر فعالیت های بخش دارد و از طرفی ا

ستان تولید مینماید      صرفی ا شتر از ظرفیت م صوب         میزان تولید برق بی سه مطرح و م شرح زیر در جل شورا به  شنهادات دبیرخانه  پی

 گردید:

o     ژنراتورهای اضـطراری برق پیشـنهاد می گردد ، واردات   برای تامین انرژی  بخشـی از نیاز کارخانجات و بنگاههای اقتصـادی از طریق

سوخت          صفر و تعهد تامین  صادی اعم از بخش خصوصی ، دولتی و تعاونی با تعرفه  ژنراتور با ظرفیت مورد نیاز   مصرف بنگاههای اقت

 گردد.مورد نیاز توسط استانداری و از طریق وزارتخانه های ذیربط از جمله نیرو، صمت، نفت، کشور، پیگیری 

o           ضوت فروه شنهاد  می گردد،  مو ضعیت موجود پی ستانی و پیمانکاران  برای عبور از و شرکتهای ا با توجه به بدهی  وزارت نیرو به  

توسط    1399اموال مازاد دولت در لارلوب قانون برنامه ششم توسعه و ضوابط اجرایی بودجه،  مجددا به دلیل عملکرد ضعیف سال        

 یی استان پیگیری و نتایج پیگیری ها به شورای گفت و گوی استان منعکس گردد. اداره کل اقتصاد دارا

o          سعه مکلف بودند ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداقل شم تو ش ستگاههای اجرایی در طول برنامه  سب تکالیف قانونی د با عنایت به اینکه ح

و نیروگاههای خورشــیدی تامین کنند ولی عمال این  بیســت درصــد  از نیاز  مصــرفی برق مجموعه  از طریق انرژی های تجدید پذیر
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سعه، بر اجرای این بند از             شم تو ش ضوت برنامه  ستگاههای اجرایی مو ستانداری با مکاتیه با د تکالیف اجرایی نگردید لذا مقرر گردد ا

 قانون تاکید نماید.

o ه اینکه خراسان رضوی بیش از نیاز مصرفی تولید برق مقرر گردد استاندار محترم خراسان رضوی طی نامه ای به  وزارت نیرو با توجه ب

 ی ،معدنی ، کشاورزی اخذ شود.عتع برق واحدهای صنی جلوگیری از قطدارد،  مجوز مزم برا

o           ستفاده بهینه در مصرف  برق مقرر گردد،  سازو کار مزم از طریق صدا و سیما و با توجه به نقش موثر رسانه در فرهنگ سازی برای ا

 ه ها توسط اداره کل ارشاد اسالمی و سایر نهاد ها جهت این فرهنگ سازی فراهم گردد.سایر رسان

 

 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیماتتصمیم/  جلسه عنــوان دستــور ردیف

1 

شورا پیرامون     شنهادات دبیرخانه  له  مقابارائه پی

در اجرای  مصوبه هشتاد و     با پدیده خشکسالی  

یکمین جلســـه شـــورای گفت و گوی دولت و  

  بخش خصوصی استان

ــورای گفت و گو   با توجه به گزاره رییس     ــاورزی اتاق   دبیرخانه شـ و دفتر کشـ

 موضوت خشکسالی   در جلسه پیرامون  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان    

  اجرای سند سازگاریبا تاکید بر تسریع در مقرر گردید  ، ءاعضا  ات نظراستمات  و 

سان رضوی   منطقه ایآب  سهامی  شرکت هریک از دو دستگاه  ، با کم آبی و  خرا

ستان     شاورزی ا   خصوصی و دولتی،  های بخش  سایر  با همراهی  سازمان جهاد ک

سی به منظور           شنا سات کار شرح زیر را در جل سه به  شده در جل راهکارهای ارائه 

تطبیق با این سند مورد بررسی قرار داده و نتایج اجرای سند سازگاری با کم آبی    

و ارزیابی از اقدامات انجام شــده توســط دســتگاه های مشــخص شــده در آن  را 

اســتان جهت بصــورت فصــلی به شــورای گفت و گوی دولت وبخش خصــوصــی 

 تصمیم گیری و پیگیری ارائه نماید.

ایی و عملیاتی هریک الف( راهکارهای حوزه آب  با تاکید بر  تهیه و تدوین برنامه اجر

با کمک بخش خصوصی در  آب منطقه ای استانسهامی شرکت توسط  از پیشنهادات

 کوتاهترین زمان ممکن پس از طرح در شورا و تصویب آن

 بیاری،توسعه سامانه های نوین آ -

 اصالح و بهبود روشهای آبیاری سطحی و سنتی، -

 به زراعی و به باغی،  -

 تجارت و بازار،  -

 توسعه کشاورزی حفاظتی، -

 کاهش ضایعات محصومت کشاورزی )افزایش فرآوری محصومت(،  -

 بهبود و توسعه مکانیزاسیون، -

 اصالح الگوی کشت برای دستیابی به حداکثر بهره وری آب، -

دام و طیور و توسعه آبزی پروری و... از جمله  ها در حوزه مصرف بهینه نهاده -

 نکاتی است که باید به آنها توجه نمود.
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تعادل بخشی آب های زیرزمینی یکی از راهکارهاست که این موضوت مستلزم - -

توجه به برنامه های هر دشت است. به طور مثال برای دشت نیشابور اولویت ها 

ضور کشاورزان و تشکل ها و دستگاه های ذی را مشخص نمودیم و میتوان با ح

 ربط اولویت ها را تعیین کرد.

موضوت آب مجازی یکی دیگر از راهکارهاست. باید فرهنگ کشت را تغییر دهیم.  -

میزان آبی که برای کشت و برداشت هندوانه مصرف می شود با صادرات و سود 

 این محصول تعادلی ندارد.

ذاری مشترک با کشورهای همسایه نیز از موضوت دیپلماسی آب و سرمایه گ  -

 راهکارهایی است که به ویژه در ارتباب با افغانستان میتوان به آن توجه کرد.

تهیه برنامه های توسعه کشاورزی شامل الگوی کشت با در نظر گرفتن صنایع  -

 تبدیلی و تکمیلی)زنجیره تولید( با محوریت هر دشت. 

 کاشت و یا تشویق در قبال کاهش برداشت. طرح خرید آب از مالکین و یا طرح ن -

توسعه صنایع می بایست بر اساس شرایط اقلیمی استان گستره داده شوند. به  -

عبارتی استقرار صنایع می بایست با توجه به میزان آب موجود در آن منطقه 

صورت بگیرد. به طوری که برای تامین آب آن، نیاز به استفاده از حقابه های 

 نداشته باشد.  سایر صنایع در آن مناطق و یا حقابه های کشاورزی وجود

تهیه و تصویب قانون تشدید مجازات متخلفین آبی و رسیدگی خارج پیشنهاد  -

 از نوبت در دادگستری به دعاوی علیه برداشت کنندگان غیر مجاز.

 ساله 5اصالح تعرفه های آبی برای رسیدن به بهای واقعی در یک دوره  -

ه خرید و فروه شارژ آبهای کشاورزی برای تمامی مصارف در همان محدود -

 مطالعاتی

سرمایه گذاری به منظور بازلرخانی آب و استفاده از آبهای نامتعارف در صنعت،  -

  خدمات و کشاورزی و شیرین کردن آبهای شور

برنامه استفاده از پساب شهری برای استفاده صنایع بزرگ بخصوص معدنی و  -

هزار هکتار جنگل لوب در مناطق جنوبی مشهدو ایجاد  20فومدی و ایجاد 

 تنفس گاه مطلوب و تغییرات اب و هوایی 

ایی و عملیاتی با تاکید بر  تهیه و تدوین برنامه اجر  کشاورزیراهکارهای حوزه ب( 

با کمک بخش خصوصی  سازمان جهاد کشاورزی استانتوسط  هریک از پیشنهادات

 در کوتاهترین زمان ممکن پس از طرح در شورا و تصویب آن

د نیاز خرید و واردات علوفه از کشورهای دارای مرز مشترک و تامین علوفه مور -

 استان به فوریت 

تفویض اختیارات ملی به استانی برای استفاده از همه ظرفیت های درون استانی   -

و با موضوت واردات و صادرات و انجام تهاتر برخی اقالم ضروری و فوری از جمله 

 گندم جو ، علوفه و...

کشت فرا سرزمینی ترجیحا با کشورافغانستان به دلیل مرز مشترک و داشتن   -

کیلومتر با استان و حدود  140متر آب با فاصله  17منابع آبی غنی با عمق 

 هکتار زمین های آبی حاصلخیز  1200
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 استفاده از ضایعات بخش کشاورزی برای خوراک دام  -

بر تلفات جوجه و » جلو گیری از قطعی برق مرغداری ها به دلیل آثار زیان آور  -

 مرغ

نداریم ، قوانین موجود ارشادی هستند،  برای اجرای تغییر الگوی کشت قانون  -

علیرغم راهنمایی مزم، کشاورز اقدامات خوده را انجام می دهد. میبایست  

 اقدامات تشویقی لحاب کرد.

تغییر روه های آبیاری فضای سبز شهرداری و سایر فضاهای متعلق به ارگانها  -

 و نهاد ها و بخش های اقتصادی از اب شرب کسب شود.

 ه کشاورزانبیمه علوف  -

اعمال  سیاست های تشویقی و ترغیبی و اجمات سازی برای اطالت رسانی و صدا ج( 

 و سیما

2 

ــورا پیرامون        نه شـ خا هادات دبیر ــن ئه پیشـ ارا

لگونگی به حداقل رســاندن موانع ایجاد شــده  

ماده     ــی از قطع برق و اجرای   قانون    25ناشـ

   بهبود مستمر محیط کسب وکار

ــاورزی از     پیرامون لگونگی اتخاذ  تدابیر مزم برای تامین برق مورد نیاز بخش کشـ

ــتخرهای پروره    ــاورزی ،دام ،گلخانه ها ، اسـ جمله مرغداریها ، لاه های آب کشـ

ماهی ، با توجه به اینکه قطعی برق ناشــی از عدم امکان تولید توســط نیروگاههای  

بر فعالیت   انآبی و افزایش ظرفیت برق مصرفی تاثیر مستقیم و بعضا غیر قابل جبر   

های بخش دارد و از طرفی استان خراسان رضوی به لحاب میزان تولید برق بیشتر     

ستان تولید مینماید    صرفی ا شی     از ظرفیت م شورا گزار سه  به جرییس دبیرخانه  ل

 ارائه نمود و مقرر گردید :

برای تامین انرژی  بخشی از نیاز کارخانجات و بنگاههای اقتصادی از طریق   -1

واردات ژنراتور با ظرفیت مورد نیاز   مقرر گردید  ،ای اضطراری برق ژنراتوره

مصرف بنگاههای اقتصادی اعم از بخش خصوصی ، دولتی و تعاونی با تعرفه صفر 

و تعهد تامین سوخت مورد نیاز توسط استانداری و از طریق وزارتخانه های 

 ذیربط از جمله نیرو، صمت، نفت، کشور، پیگیری گردد.

با عنایت به اینکه حسب تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در طول برنامه ششم  -2

توسعه مکلف بودند ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداقل  بیست درصد  از نیاز  مصرفی 

دی تامین برق مجموعه  از طریق انرژی های تجدید پذیر و نیروگاههای خورشی

اتیه د استانداری با مکیکنند ولی عمال این تکالیف اجرایی نگردید لذا مقرر گرد

با دستگاههای اجرایی موضوت برنامه ششم توسعه، بر اجرای این بند از قانون 

 تاکید نماید.

د استاندار محترم خراسان رضوی طی نامه ای به  وزارت نیرو با توجه یمقرر گرد -3

وی بیش از نیاز مصرفی تولید برق دارد،  مجوز مزم برای به اینکه خراسان رض

 جلوگیری از قطع برق واحدهای صنفی ،معدنی ، کشاورزی اخذ شود.

با توجه به نقش موثر رسانه در فرهنگ سازی برای استفاده بهینه در مصرف   -4

د،  سازو کار مزم از طریق صدا و سیما و سایر رسانه ها توسط یبرق مقرر گرد

 کل ارشاد اسالمی و سایر نهاد ها جهت این فرهنگ سازی فراهم گردد.اداره 
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بخش خصوصی و تعاونی     تصویب عضویت اعضا   

صی       صو شورای گفت و گوی دولت و بخش خ

 استان 

 

 راشو  اعضای محترم بخش خصوصی و تعاونی   با توجه به پایان مدت زمان عضویت  

ستانی گفت و گوی   دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات    حسب  و  شوراهای ا

 اعضا جدید به شرح زیر به تصویب شورا رسید:عضویت ، دولت وبخش خصوصی

، حسـن حسـینی   (رئیس انجمن مدیران صـنایع خراسـان رضـوی   )رضـا حمیدی   

ــان      ) ــوی، های   رئیس هیات مدیره انجمن کارخانجات آرد خراسـ ــمالی و   رضـ شـ

 ایمان شــرکت مدیره هیأت رئیس و مدیرعامل )محمدحســین روشــنک  (،جنوبی

  کافی فریدون ،(کوهدشت عسل شرکت مدیرعامل) حسینی فاطمه  ،(روشن  تجارت

ــتانکارخان انجمن مدیرعامل) ــتانی   (جات خوراک دام اس ــیدمهدی مدنی بجس ، س

رئیس )و حیدر ســـاکن گرجی (رئیس انجمن شـــرکت های دانش بنیان اســـتان)

 (اتحادیه بارفروشان خراسان رضوی

 

 

 ـراگیرـمــلی و فـ موضوعات

 پیشنهاداتپیشنهاد/  جلسه عنــوان دستــور ردیف
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