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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

          درخواست شرکت های پیمانکاری سامانه های خورشیدی برای حفظ و ادامه خرید تضممیی  بمرا اس سمامانه همای خورشمیدی و همایمیل ا مما

 ضرایب سا ت  در صورت حسابهای سامانه های خورشیدی انشعاب  

 ییر پیتزا و مشکالت ناش  اس تغییر نام ایل محصمو   طرح مسائل شرکت تعاون  کارخانجات فرآورده های لبی  پاستوریزه پیرامون تغییر استاندارد پ

 در صادرات آن؛ و  پیشیهاد ایل شرکت تعاون  مبی  بر استفاده اس هردو نام در بسته بیدی محصوالت "تاپییگ پیتزا  "به  "پییر پیتزا  "اس 

 سایر موارد 

 

سامانه ها و  نیاز ا ینیتضم دیادامه خر یبرا یدیخورش یسامانه ها یمانکاریپ یدرخواست شرکت ها یبه بررس ی،خراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیجلسه دب نیسوم

، تزایپ ریاستاندارد پن رییتغپیرامون  زهیپاستور یلبن یکارخانجات فرآورده ها یتعاون یطرح مسائل شرکت ها نیو همچن یانشعاب یدیسامانه خورش یدر صورت حساب ها یساعت بیاعمال ضرا

 اختصاص داشت. 

 یسامانه ها یمانکاریپ یشرکت هااین نشست و در تشریح دستور کار اول آن، به مشکالت در  «یاکبر لباف یعل»به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ 

عمده کشورهای جهان انجام می گیرد و هدف آن نیز حمایت از فعاالن این بخش و توسعه انرژی پاک به نفع جامعه در  ریدپذیتجد یها یانرژ ینیتضم دی: بحث خرداظهار کری، اشاره و دیخورش

 است. 

باشد و از حمایت های خصوص داشته  نیدر ا ینگران نباید یبخش خصوص وی ادامه داد: نگاهی به تجارب موفق کشورهای توسعه یافته در این حوزه، ما را نیز به این ضرورت رهنمون می سازد که

 است.   ریدپذیتجد یها یانرژ ینیتضم دیبراساس اهداف برنامه ششم توسعه ملزم به خرنیز  دولتدولت از این بخش مطمئن شود. 

 میهست ینیتضم دینگران عدم تداوم خر ت،یریدر عرصه مد رییتوجه به تغ با*

که در بدنه سازمان  یراتییسال با تغ یعنوان کرد: از ابتدا خراسان رضوی تریبون را در اختیار گرفت و یدیخورش یسامانه ها مانکاریپ یشرکت ها یهماهنگ تهیصابر، عضو کم اریادامه شهر در

 یبرق از سامانه ها ینیتضم دیدر حوزه خر این بخشفعاالن  یبراجدی  ینگرانیک حاکم بر کشور،  یاقتصاد طیاتفاق افتاد و شرا (برق یانرژ یو بهره ور ریدپذیتجد یها یسازمان انرژ)ساتبا

 ، به وجود آمد. ریدپذیتجد یها یو انرژ یدیخورش

 ریسال اخ 5 یال 4 یصنعت ط نیا تاله باعث شد ئمس نیکرده و ا یرا ط یروال خوب ریدپذیتجد یها یو انرژ یدیخورش یاز سامانه ها ینیتضم دیچند سال گذشته بحث خر یادامه داد: طی و
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 شود. یراتییدستخوش تغ ی،نیتضم دیخر متینرخ ارز و ثابت بودن ق شیبا افزا نیو همچن یفعل طیروند با توجه به شرا نیکه ا میهست آن لذا نگران را تجربه کند؛ یتوسعه مطلوب 

اما متاسفانه نوسانات نرخ  میبود ریدپذیتجد یها روگاهیاز ن ینیتضم دینرخ خر شیافزا ادامه دار باشد، خاطرنشان کرد: در سال گذشته شاهد یستیبا ینیتضم دیخر یماندگار نکهیبا اشاره به ا صابر

 کم شود.  یدیخورش یها روگاهیناحداث  یاقتصاد هیو توج ابدی شیها مجددا افزا روگاهیاحداث ن نهیارز باعث شد که هز

 (برق یانرژ یو بهره ور ریدپذیتجد یها یسازمان انرژ)در راس سازمان ساتبا یراتییتغ یسال جار یکرد: ابتدا حیاستان تصر یدیخورش یسامانه ها مانکاریپ یشرکت ها یهماهنگ تهیعضو کم

سال های اخیر نتایج خوبی در بر داشته، اگر بدون اخذ نظر  یکه طروندی  .شود اتیرییدستخوش تغ ینیتضم دیبحث خر این احتمال قوت گرفته کهما،  یها دهیاتفاق افتاد، حال براساس شن

 فعاالن این بخش تغییر کند یا متوقف شود، می تواند خسارت های جدی را رقم بزند. 

یرات مدیریتی نباید به تغییر در تصمیمات و رویه تغی ، تداوم خرید تضمینی، رغبت سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ورود به این عرصه را افزایش خواهد داد، متذکر شد:نکهیبا اشاره به ا یو

 های مطلوب منجر شود؛ چرا که برنامه ریزی برای افق های بلندمدت را دشوار و ناممکن می سازد. 

 دکننده،یتولتا دارد  لیشبکه تما تیریعنوان کرد: مد یانشعاب یدیخورش یسامانه ها یبرا یساعت بیبر اعمال ضر دیاستان با تاک یدیخورش یسامانه ها مانکاریپ یشرکت ها یهماهنگ تهیعضو کم

در  که داردوجود انتظار  این مصرف برق در بهار و تابستان( البته در مقابل کیساعت وجود دارد )پ نبه برق در آ ازین نیشتریکند که ب قیو به شبکه تزر دیتول یدر ساعات شتریخود را ب یدیبرق تول

 کنند. قیبه شبکه تزررا  یبرق کمتر نیز دکنندگانیتول ؛شده است یبه مصرف برق حداقل ازیشبکه که ن یساعت کم بار

 زانیدر واقع، م بیضرا نیهر کدام از ا ریکه مقاد میمجزا دار بیضر 0678 نیکند، بنابرا یم فیمجزا تعر بیضر کیهر ساعت از شبانه روز و هر روز از سال  یشبکه برا تیریادامه داد: مد یو

 دهد. یشبکه به برق در آن ساعت را نشان م یازمندین

 یسامانه ها یدیتول یثبت انرژ یتوانمند برا رساختیز وجود عدم رینظ ییبا چالش ها ی،انشعاب یلوواتیک یدیخورش یسامانه ها یبرا یساعت بیکه اعمال ضرنیرغم ا یافزود: حال عل صابر

 بیشود که ضر یم شنهادیپ، اما کار مواجه است یدگیچیو پ یدیخورش یو تعدد سامانه ها یمخابرات رساختیز زیتجه ینسبتا باال نهیهز و همچنین در کل استان ها یبه صورت ساعت یدیخورش

 .ردیگبدر سراسر کشور مدنظر قرار  یانشعاب  یلوواتیک یدیخورش یهمه سامانه ها یاعمال آن برا نیصرف شود، همچن یساعت بیضر نیگزیماهانه جا -یساعت

 نشده است ییاجرا ینیتضم دیخر بیقانون، تاکنون ضرا بیرغم تصو یعل*

دارد، عنوان کرد:  ریدپذیتجد یها یانرژ دیدر تول یا ژهیو گاهیکالنشهر مشهد جا نکهیبرق مشهد با اشاره به ا عیشرکت توز  کینشست، احمد کرامت پور، عضو گروه فتوولتائاین از  یگریبخش د در

و دوم توسعه و  ریدپذیتجد یبرق انرژ دیاز خر تینخست حما ؛کارکرد دارد دو ینیضمت دیکنند. خر یقبوض خود پرداخت م قیاست که شهروندان از طر یاز محل عوارض برق ینیتضم دیخر

 .ییروستا یاصالح شبکه ها

طرح انجام داده، افزود:  یاقتصاد هیتوج یبرا 44اقدام را از سال  نیاست ا ینیتضم دیطرح خر یاجرا یکه متول (برق یانرژ یو بهره ور ریدپذیتجد یها یسازمان انرژ)ساتبا نکهیبا اشاره به ا یو
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 نیا که می باشد لیتعد بیضر ،نخست .استکرده  ینیب شیپ هیپا متیعالوه بر ق زین بیضر 0داده است و  شیاز مهر ماه سال گذشته افزا ینیتضم دیرا در خر هیپا متیدرصد ق 08 این مجموعه، 

ارز  یارز دولت یبود که نرخ ارز به جا نیا میکرد یم یریگیکند و ما مکررا آن را پ یمطالبه م یبه درست یکه بخش خصوص یزیمتاثر از نرخ تورم و نرخ ارز است، چ ودارد  یگانه ا 0فرمول  بیضر

 داده است. شیحوزه افزا نیدر ا یگذار هیسرما یرا برا یاقتصاد یریپذ هیتوجله ئمس نیاتفاق حاصل شد. لذا ا نیا وباشد  ییماین

 گرینقطه به نقطه د کیاز  یانرژ ییجاجابه یانتقال است که برا بیضرنکته دیگر مربوط به شود.  یمحاسبه م ندهینرخ ارز  و تورم فزا شیماهانه با توجه به افزا لیتعد بیپور ادامه داد: ضر کرامت

 نیکرده است که ا ینیب شیرا پ بیضر نیکند ا تیداخل حما ساختآنکه بتواند از  یگذار براساخت داخل است، در واقع قانون بیضر ین بحث نیز مربوط بهشود. سوم یو ساالنه محاسبه م اعمال

 کمک کند. ینیتضم دیخر یینها متیتواند به ق یموارد م

 دکنندگانیتول یرا برا بیضرا نیا رویشد: ساتبا و وزرات ن ادآوریاست،  ینیتضم دیشبکه و خر یصددرصد نیو تضم دیهدف ما تول نکهیا انیبرق مشهد با ب عیشرکت توز کیعضو گروه فتوولتائ

 نیا بیاز تصو مدتیرغم گذشت  یحال عل کنند. ییاجرا یستیشده است با ینیب شیرا که در قانون پ یبیضرا ،ساتبا عنوان کردم رانیشود. به مد ییاجرا بیضرا نیا دیکرده و صرفا با نییتع یداخل

 شود. یاعمال نم بیضرا نیقانون، ا

 در برنامه ششم توسعه ریدپذیتجد یها یانرژ دیخر وهیش نییتع عدم*

 یهایانرژ یگذاراستیو س یراهبر یشورا» رو،یعنوان کرد: وزارت ن خراسان رضوی در سخنانی یدیخورش یسامانه ها مانکاریپ یشرکت ها یهماهنگ تهیعضو کم ان،یادامه بهروز عادلشاه در

شورا به گوش  نیا زکه ا ییزمزمه ها به استنادند، نکمی ابالغ  ریدپذیتجد یها یو به سازمان انرژ نیرا تدو ریدپذیتجد یها استیس مایرا منصوب کرده که مستق «یانرژ یورو بهره ریدپذیتجد

 و انعقاد قرارداد را متوقف کنند. ینیتضم دیخر ندیفرآ یمدت یبرا که رود یاست، احتمال م دهیحوزه رس نیا نفعاال

خراسان  یگرفته شود. از اتاق بازرگان نیز قرارداد یمحتمل است که جلو موضوع نیوجود ندارد اما ا یله ائمس چیو ه هستندکماکان ادامه دار  دهیکه تاکنون به امضا رس ییادامه داد: قراردادها یو

 .کندت یگوشزد و از آن طرح حمارا  ینیتضم دیطرح خر یایاستان مزا عیت توزبه کمک شرک تا میتقاضا دار

 اما به روش آن اشاره نشده است. ردیگبصورت  دیتول، رهایدپذیدر حوزه تجد تیهزار مگابا 5 تا بایدقانون برنامه ششم  یهدف گذارطبق کرد:  حیتصر انیعادلشاه

 لیراز شده تبدتعدد  به از عدد ثابت ینیتضم دیو نرخ خر طیشود که شرا یم شنهادیکرد: پ بیان رضوی خراسان یدیخورش مانکارانیپ یهماهنگ تهی، عضو کم«جواد جعفرزاده»در تکمله این بحث 

 نیاما متاسفانه ساتبا ا نمی شویمبا چالش مواجه  گرید یدیخورش یها روگاهیدر حوزه احداث ن، اعمال شود طیشرا نیاگر ا .نرخ ارز، تورم و ... باشداز متاثر  یستیبانیز نرخ عقد قرارداد  گردد و

 .دندار اریدر اخت برای این بحث یکند، چرا که بودجه کاف یموارد را لحاظ نم

 است یکشور مربوط استان خراسان رضو یتزایپ ریپن دیدرصد تول 09*

کارخانجات  یمسائل شرکت تعاوندر توضیح آن، عنوان کرد:  یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئدر ادامه این جلسه نوبت به طرح دومین دستور کار رسید. 
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 ، بهانه طرح موضوع در این جلسه بود. «تزایپ نگیتاپ»به  «تزایپ ریپن»محصول از  نینام ا رییاز تغ یو مشکالت ناش تزایپ ریاستاندارد پن رییتغ رامونیپ زهیپاستور یلبن یفرآورده ها 

در روند  ینشان استاندارد صادرات، با مشکالت افتیو در یراترغم اخذ صدور پروانه صاد یهستند، عل تزایپ ریپن دیتول یکه متقاض یدیتول یکه واحدها اعالم کرده  ینامه ا درشرکت  نیا وی افزود:

اما در این جلسه تالش داریم تا اظهارات طرفین را وجود ندارد  در این حوزه یبودند که در حال حاضر مشکل خاصبه ما اعالم کرده  ینامه ا ی. البته اداره کل استاندارد طمی شوندمواجه فعالیتشان 

 .نماییمحل و فصل  یزنیرا خراسان رضوی را در قالبو اداره کل استاندارد  زهیپاستور یلبن یکارخانجات فرآورده ها یشرکت تعاون نیماب یمسائل موجود ف بررسی کرده و

 ریمحصول تحت تاث نیحوزه حاصل شود بازار ا نیدر ا ینام رییشناخته شده است، لذا اگر تغ ایدن یتمام یبرا تزایپ ریپن اشاره و بیان کرد: «تزایپ نگیتاپ»به  «تزایپ ریپن»نام  رییتغی به موضوع و

 شود. تیرعا مذکور محصول دیدر تول زیالزم ن یاستانداردها گرید یو از سو ردیقرار نگ راتییتغ نیا ریتحت تاث یبرند داخل کسویتا از  شود دایمهم پ نیا یبرا یراهکار دیبا رد،یگ یقرار م

به عمل  یبخش خصوص یارا با شرکت ه یحداکثر همکار داریم تاتقاضا  استان ، لذا از اداره کل استانداردشودبا چالش مواجه  دینبا یو ارزآور تزایپ ریصادرات پن یبرا یافزود: بخش خصوص یلباف

 .نمایدارائه  یاتیعمل هکارارتباط با مرکز و وزارت بهداشت را قیاز طر یستی. در واقع اداره کل استاندارد استان باآورد

 چالشو  تزایپ ریاستاندارد پن رییتغنیز عنوان کرد: یکی از مشکالت ما، موضوع خراسان  زهیپاستور یلبن یورده هاآکارخانجات فر یشرکت تعاون رعاملیمد ا،ینتیهدا ینشست مهد این ادامه در

 نیاما ا ،شد یمجاز بود و پروانه استاندارد صادر م 40تا سال  یمحصوالت لبن دیدر تول یاهیگ یاستفاده از چرب است.در صادرات  «تزایپ نگیتاپ»به  «تزایپ ریپن»از  محصول نینام ا رییاز تغ یناش

فقط در حوزه واردات از تا  دیلغو و مقرر گرد نیز واحدها صادر شده بود یکه برا یانداردپروانه است نیز . پس از آنگردیدوزارتخانه ها ممنوع اعالم  یاز مسائل داخل یبرخ لیبه دل 40روند از سال 

 شود. استفاده  یدیمحصوالت تول در یوانیح یچرب

الزم، موافقت  یها یزنی. پس از رامیاز همان زمان با چالش مواجه هست تزایپ ریپن دیتول یخامه و ... حل شد اما برا ،یبستن یله برائمس نیآن زمان ا طیبه شرا خاطرنشان کرد: با توجه اینتیهدا

 استفاده کرد. یبنا به شروط ،فرآورده ها دیتول یبرا یاهیگ یتوان از چرب یماعالم شد که  واخذ   46اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی در سال 

نام اعمال شد و اصالح  رییمجاز اعالم و تغ یاهیگ یما استفاده از چرب یبنا به تقاضا ،استاندارد نیتدو تهیشد: در کم ادآوریخراسان  زهیپاستور یلبن یکارخانجات فراورده ها یشرکت تعاون رعاملیمد

حال  نیشناسند اما با ا یرا م »تزایپ ریپن»است که مردم  یدر حال نیکند. ا دایپ رییتغ «تزایپ نگیتاپ»به  »تزایر پیپن»نام محصول از  تااعث شد در معاونت غذا و دارو ب یینظارت بر مواد غذا هیرو

 یاستفاده از چرب محصول، یکرد و ابالغ شد که بر رو رییمحصول تغ نینام ا 40سال  انیشد و در پا نیمحصول تدو نیا یبرا یدی. استاندارد جدیابد رییمحصول تغ نیبود که نام ا نیاصرار بر ا

 درج شود. زین یاهیگ

در قالب عنوانی مصطلح، جای خود را باز کرده است. فعال درخواست ما این  «تزایپ ریپن»متقابال ناشناخته است اما  یو خارج یداخل مصرف کنندگان یبرا «تزایپ نگیتاپ» عنوانخاطرنشان کرد:  یو

 درج شود. زین «تزایپ ریپن»در داخل پرانتز  «تزایپ نگیتاپ»عنوان  در کنار است که

 و از این منظر، جایگاهی ویژه دارد.  است یکشور مربوط به خراسان رضو یتزایپ ریپن دیدرصد تول 48خراسان افزود:  زهیپاستور یلبن یکارخانجات فراورده ها یشرکت تعاون رعاملیمد

کشور مقصد و  یاتاق بازرگان دییبا تا یخارج داریقرارداد معتبر با خر یستیاساسا با نیکردند، بر ا فیما تعر یگونه برا نیصادرات را بد ندیاستاندارد، فرآ یادامه داد: طبق نامه سازمان مل اینتیهدا
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وجود  یکه مشکل خاص یدشوار است در حال اریبس ندیفرآ نی. به اعتقاد بنده اگردداقدام  یصادرات همنا یمنعقد شود و نسبت به اخذ گواه بازار هدفماندر کشور  رانیا یاسالم یسفارت جمهور 

 یاهیگ یباستفاده از چر ی، بحثبسته بند یبر رو نیعالوه بر ا ،نماییماستفاده  تزایپ نگیدر کنار تاپ تزایپ ریو از عنوان پن میگذشته استفاده کن یها یکه از بسته بند میده یم شنهادیندارد، لذا پ

 درج شود. زین

 خواهد شد اعالماستاندارد  یبه سازمان مل یلبن یورده هاآکارخانجات فر یشرکت تعاون شنهادیپ*

وقت، استفاده از  مسئوالن صیتشخ لیبه دل و گذشتهسنوات عنوان کرد: در در سخنانی معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی  ،«یحامد محمد»نشست این از  یگریبخش د در

استان به  دکنندگانیتول یرا برا یگرفت، مشکالت یصورت م یعمده آن در خراسان رضو دیکه تول تزایپ ریله در محصول پنئمس نیممنوع شد. متاسفانه ا یلبن یدر کل فرآورده ها یاهیگ یچرب

 وجود آورد.

در خصوص  ،مقطع نید. پس از اوش ییو اجرا نیتدو تزایپ نگیبا عنوان تاپ یاستاندارد تا استاندارد مقرر شد یبا سازمان مل ییو همگرا یاستان دکنندگانیاساس با همت تول نیادامه داد: بر هموی 

کننده  دیمنظر سازمان استاندارد و وزارت بهداشت در آن است که تولدو محصول از  نی. تفاوت امیسر و کار دار «تزایپ نگیتاپ»و  «تزایپ ریپن»دو فرآورده  اب ؛شود یاستفاده م تزایکه در پ یاتیلبن

 .تمجاز اس یاهیگ یاستفاده از چرب تزایپ نگیو در مقابل در محصول تاپ ستین یاهیگ یمجاز به استفاده از چرب تزایپ ریدر محصول پن

 صرفاشود و اداره کل استاندارد استان  یم نیاستاندارد تدو یعال یدر شورا زیبودن ن یاجبار نیو قواعد و قوان هستند یکه مشمول استاندارد اجبار تزایپ ریدر پن دکنندگانیخاطرنشان کرد: تول یو

 .نماید تیالزم را رعا یاستانداردها دیبا دکنندهی، الجرم تولمی باشد نیقوان نیا یمجر

کنند لذا صرفا فست  ینم دیخر یرا به صورت جزئ تزایپ نگیو تاپ تزایپ ریوجود ندارد، چرا که عمدتا مردم محصول پن یمشکل چیدر داخل ه «تزایپ نگیتاپ» دیتول بحث کرد: در حیتصر یمحمد

 .وجود ندارد یخصوص مشکل خاص نیرسد در ا ی، لذا به نظر منمایند یم یداریمحصوالت را خر نیفودها ا

استاندارد را تا  سطحتوانند  یم دکنندگانیکه تول یصادرکنندگان در نظر گرفته است، به طور یرا برا التیتسه یکسری «تزایپ نگیتاپ»شد: قانون گذار در خصوص صادرات  ادآوری این مقام مسئول

 شان دچار چالش نشوند. یتهدف صادرا یدهند تا در بازارها رییتغ حدودی

خارج از  طیآن ضوابط و شرا یستیکند با دیکشور افغانستان تول یبرا یضوابط استاندارد ملپروسس را خارج از  یتزایپ ریداشته باشد پن لیتما یا دکنندهیاگر تول ،ادامه داد: به طور مثال یو

 ندهیدر آن کشور و نما رانیسفارت ا هیدییتانیز،  رسد و پس از آن یآن کشور م ی نیزاتاق بازرگان دییتابه  ه،دیرس نیطرف یقرارداد که به امضا نیاستاندارد را در قرارداد با طرف مقابل درج کند، ا

با  نمایندصادر  راستانداردیدارند با ضوابط غ لیتما دکنندگانیکه تول ییپروسس و هر کاال یتزایپ ریپن در ادامه و با تکمیل فرآیند مذکور، .مان را دریافت خواهد کردوزارت امور خارجه در استان

 روانه بازار هدف می شود.الزم،  ی هایطرف قرارداد و صحه گذار تیتوجه به رضا

 یواحدها نیا یبرا زیرا ن یکرد و عالمت استاندارد خاص یمحصول طراح نیصادرات ا یبرا زیرا ن ییلوگو یدیتول یاستاندارد به منظور کمک به واحدها یخاطرنشان کرد: سازمان مل یمحمد
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 دف دچار مشکل نشود.کشور ه یدر فروش محصولش در بازارها دکنندهیبه ثبت رساند تا تول یدیتول 

مخالفت  یبسته بند یاست که با درج دو عنوان بر رو نیما ا ینیب شیکند اما پ اعالممشکالت صادرکنندگان را به تهران  ینامه ا درتواند  یم خراسان رضوی شد: اداره کل استاندارد ادآوروی ی

 شود. یکار تخلف محسوب م نیمحصول درج کرد و ا نیا یرا بر رو یگرینام د مذکور، توان خارج از ضوابط یلذا نم، بوده یاجبار ردمحصول مشمول ضوابط استاندا نیخواهد شد، چرا که ا

 یبسته بند یر روب یاهیگ یاز چربتقاضای خود را برای درج بحث استفاده  ینامه ا در باید یبخش خصوص برای این منظور،ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی عنوان کرد:  معاون

 می گردد. یاطالع رسان ی دولت و بخش خصوصی خراسان رضویگفت و گو یشورا رخانهیمتعاقبا به دب زیخواهد شد و پاسخ آن ن الغاستاندارد اب ینامه به سازمان مل نی. ااعالم کند ریپن

با  یمحصول به طرف خارج یو در معرف یبا شرکت خارج هیدر ارتباط اول تزایپ نگیعنوان کرد: صادرکننده تاپ در سخنانی خراسان عیصنا رانیانجمن مد ییاجرا ریدب ،«یمراد یمهد ریام» انیپا در

 لذا اگر محصول شناخته شده باشد، مشکل حل خواهد شد.  ؛مشکل مواجه است

 ستین یا دهیچیله کار چندان پئمس نیحل ا به نظر می رسد کهبود.  میچالش نخواه نیدرج شود، شاهد ا ی مذکوربسته بند یبر رو «تزایپ نگیتاپ»و  «تزایپ ریپن»اگر هر دو عنوان وی ادامه داد: 

 آن را حل و فصل نمود. توان  یتهران م بحث در یریگیپ قیو از طر

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

سامانه های خورشیدی نماییدگان شرکت های پیمانکاری پس اس بحث و تباد  نظر و بیان نظرات و پیشیهادات 

 و دستگاه های اجرای  ذیربط و ا ضا به اتفاا آرا تصمیمات سیر اتخاذ گردید :

 اعمال ضرایب ساعتی مدیریت شبکه برای سامانه های خورشیدی انشعابی:

با ساتبا کیلو وات که  522رایب سا ت  مدیریت شبکه برای نیروگاه های با ظرفیت بیش اس با توجه به اییکه ض

ت ارس و هزییه های تمام شده سامانه افزایش قیمقرارداد خرید برا دارند ا ما  گردیده است ولیکل  ل  رغم 

یده است لذا پس اس ها و ثابت ماندن نرخ خرید برا خورشیدی موجب  دم توجیه اقتصادی ایل سامانه ها گرد

 شرکت توسیع برا مشهد

 

 

 دبیرخانه شورا

 

 

 

 ده روز
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گردید تا ضرایب سا ت  مدیریت شبکه برای سامانه های خورشیدی انشعاب  بررس  جمبع جهات پیشیهاد  

و  022/09992/99جداو  ا الم  مدیریت شبکه )طبق مصوبه کیلو وات( براساس  522)کمتر اس 

ش جذابیت سرمایه جهت افزایایل ضرایب در صورتحساب های صادره سامانه مهرسان  092/51911/91

 گذاری و توسعه انرژی خورشیدی ا ما  گردد.

2 

 از سامانه های خورشیدی انشعابی:خرید تضمینی برق حفظ و ادامه 

با توجه به اییکه خرید تضمیی  برا خورشیدی بیست ساله اس سامانه های خورشیدی روش موفق  بوده است 

موضوع حفظ و استقرار قراردادهای خرید تضمیی  بلید مدت برا اس نیروگاه های خورشیدی لذا مقرر گردید 

 گردد. و  دم تغییر در فرآیید و اجزای آن به وسارت نیرو میعکسکیلو وات  انشعاب  

 

 دبیرخانه شورا

 

 ده روز

3 

 ضرایب ساخت:

با هدف حمایت اس تولید داخل مقرر گردید موضوع اجرای  شدن درصدهای تشویق  تولید داخل  تعریف شده 

توسط شکت  را م  تواند با نرخ باالتری به فروش برساندکه متقاض  در صورت استفاده اس آن ها برا تولیدی 

 توسیع برا مشهد و دبیرخانه شورا پیگیری گردد

 

 دبیرخانه شورا

 

 

 ده روز

4 

لبی  پاستوریزه پیرامون تغییر استاندارد پییر پیتزا و مشکالت ناش   پیشیهاد شرکت تعاون  کارخانجات فراوری

اس تغییر نام ایل محصو  اس پییر پیتزا به تاپییگ پیتزا در صادرات آن و استفاده اس هردو نام در بسته بیدی 

 

 

 

 



 استان خراسان رضوی
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 محصوالت مطرح گردید. 

پس اس بحث و بررس  و توضیحات معاون محترم اداره کل استاندار استان و مدیر  امل محترم کارخانجات 

برای مصرف کییده داخل  و خارج  ناشیاخته « تاپییگ پیتزا» یوانفرآوری لبی  پاستوریزه و تاکید بر اییکه 

 اس دست دادنیل تغییر نام موجب درصد تولید پییر پیتزای کشور مربوط به خراسان است و ا 92بوده و حدود 

باسارهای صادرات  و داخل  م  گردد و اس طرف  برابر نامه ساسمان مل  استاندار فرآیید صادرات تعییل شده 

با کشورهای هدف بسیار طوالن  و هزییه بر است لذا برابر پیشیهاد مطرح شده مقرر گردید ضمل طرح در 

مربوطه در مرکز تدابیری اتخاذ گردد اندارد استان اس طریق ساسمان شورای گفت و گو و پیگیری اداره کل است

در صادرات و به دست آوردن باسارهای هدف صادرات  در شرایط موجود اس هر  با  یایت به ضرورت تسریع

 بر روی بسته بیدی های مورد نظر درج گردد.« تاپییگ پیتزا»و « پییر پیتزا»دو  یوان 

 

 اداره کل استاندارد

 

 بیرخانه شوراد

 

 ده روز

 
 

 


