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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار( 

 دستور جلسه:       

 :نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان پیرامون طرح موضوع  •

 مشکالت ناشی از اجرای دستورالعمل حریم کیفی آب های سطحی برای واحدهای پرورش ماهی -

 نظام نامه تسهیالت ریالی صندوق توسعه ملی  9درخواست اجرایی شدن بند ج بخش  -

 سایر موارد •

مورد بررسی قرار گرفت و اعضا نیز  در دوازدهمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مشکالت واحدهای پرورش ماهی در موضوع حریم کیفی آبهای سطحی  

 تعیین حریم رودخانه ها براساس ویژگی های هر استان و منطقه شدند. خواستار 

ای پرورش ماهی به دغدغه ای برای فعاالن این  ؛ »علی اکبر لبافی«، رئیس این دبیرخانه ابتدای جلسه اظهار کرد: مشکالت ناشی از اجرای دستورالعمل حریم کیفی آب های سطحی برای واحده 

 بخش تبدیل شده است.

آن باید به الزامات و اقتضائات موجود را مدنظر    : گره هایی که گاهی قانون برای کسب و کارهای ایجاد می کند، می تواند مسیر تولید و اشتغال را مختل سازد. قانونگذاران در مسیر تنظیموی افزود

 جنس مسائل نباید از قلم قانون گذاران بیفتد.  قرار دهند و بعضی ظرفیت های تصمیم گیری را به تناسب هر منطقه و استان تعریف نمایند. این 

 چالش یک دستورالعمل برای پرورش دهندگان ماهی *

از پرورش دهندگان  ماهی که در حریم رودخانه ها مستقر   در ادامه مجید مهدوی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی در تشریح موضوع دستورکار نخست این نشست گفت: بخش قابل توجهی 

تورالعملی که در این خصوص در  واسطه دستورالعمل حریم کیفی آب های سطحی با مشکل مواجه شده اند؛ طبق قانون تعیین حریم کیفی آب های سطحی با وزارت نیروست اما در دس  هستند، به

 دیده است.  هیات دولت تنظیم شده، به چند نکته اشاره دارد و میزان این حریم در رودخانه ها و نیز ناحیه بندی آن مشخص گر

ز مشکل برای پرورش دهندگان نزدیک به رودخانه ها  وی افزود: به بیان ساده، حریم کیفی آن حریمی است که شیرابه و پساب واحدهای پرورش ماهی نباید در آن وارد نشود و این موضوع باعث برو

 درنظر گرفته شود بلکه برای هر نقطه از کشور بسته به نوع خاک و وضعیت آب، باید تصمیم گیری انجام پذیرد. شده است. نظر ما بر این است که نباید آیین نامه یکسانی برای نقاط مختلف کشور 

گرفته شود و جنس بستر، نوع ساخت و ساز و... باید  ناصر شهرکی، مدیر شیالت سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در پاسخ به نکات  مطرح شده، اظهار کرد: شرایط باید به صورت منطقه ای درنظر  

 در تعیین حریم رودخانه ها اعمال شود.  
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 رنظر گرفتن اقتضائات استان های مختلف و شرایط آنها صحیح نیست.وی تاکید کرد: نوشتن یک بسته برای کل کشور بدون د 

اهی مراجعه می کند، با این مشکل مواجه می  اما هادی عزتی، معاون شیالت جهاد کشاورزی استان یکی دیگر از مدعوین این نشست بود؛ او گفت: ما برای هر متقاضی که در راستای پرورش م

ی کار به شرکت آب منطقه ای ارسال میشود و کارشناس آب بعد از تشخیص حریم کیفی، به نوعی منطقه احداث واحد را مشخص می کند و عمال زمینی براشویم؛ به طوری که پرونده متقاضی  

 متقاضی فرد باقی نمی ماند. 

ه استخرهای مزارع پرورش ماهی بتنی است و حتی یک قطره آب از آنها به رودخانه  مرکز پرورش ماهی در استان با این مشکل مواجه هستند، تصریح کرد: نکته اینک  11وی با بیان اینکه هم اکنون  

 وارد نم یشود و میتوان با انجام آزمایش، تمام ذرات معلق در رودخانه حریم را بررسی کرد و نتیجه را شاهد بود. 

 اشته باشد و برای بقیه استانها این قانون باید تغییر کند و براساس منطقه و شرایط آنها درنظر گرفته شود. استان قابلیت اجرا د 4عزتی افزود: قانون موجود در خصوص حریم رودخانه ها شاید برای 

متر    20حریم    م اولیه مطرح و تاکید شده بعد ازسیدجواد موسوی، مدیر محیط زیست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز در این باره بیان کرد: در دستورالعمل حریم رودخانه ها سه نوع حری

بان عنوان شد و طبق آن، در مناطق شهری و نباید هیچ سازه ای ایجاد شود که این موضوع برای پرورش ماهی هم اعمال می شد اما پارسال موضوع حریم حفاظتی، حریم حمایتی و حریم پشتی

 متر تغییر کند.   7.5متر می تواند به   20روستایی حریم 

دخانه درنظر گرفته شود،  اریم که فاصله استخرهای پرورش ماهی نباید تاثیری بر روی کیفیت آب رودخانه داشته باشد و اگر تصفیه ای قبل از ورود آب استخرها به رووی تاکید کرد: ما نیز قبول د

 هیچ تاثیری روی آب نخواهد داشت. در این زمینه با تهران مکاتبه کردیم و پیشنهادات الزم را ارائه نمودیم.

کامال    98بود که در سال    82وبات سال  ، تریبون در اختیار حسن خواجوی، مسئول منابع طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قرار گرفت؛ او گفت: دستورالعمل حریم کیفی از مصدر ادامه

 تغییر کرد و به صورتی درآمد که در آن مباحث سختگیرانه تر اعمال می شوند. 

ورزی از جمله یط زیست در این دستورالعمل، یک ظرفیت نظارتی تعریف شده است، تصریح کرد: سازمان محیط زیست در ضوابط خود هرگونه استقرار واحدهای کشا وی با بیان اینکه جایگاه مح

متر در محدوده روستا و    7.5گونه که  دخانه مدنظر باشد؛ بدینمتر از رو  20تا    7.5آبزی پروری را منوط به قرار نداشتن در حریم رودخانه ها کرده است و در حوزه حریم حفاظتی نیز باید فاصله  

متر تعریف شود اما در کاربری های تعریف شده برای ما، تاسیسات آبزی پروری خارج از این محدوده    20شهر می توان اعمال کرد و خارج از محیط های روستایی و شهری حریم کیفی باید مجموعا 

 متر فاصله از رودخانه قرار بگیرند.  20باید خارج از درنظر گرفته شده و این واحدها 

ابالغ شده الزم    20متر یا    7خواجوی افزود: ما مسئول کیفیت رودخانه هستیم و اگر استانداردهای محیط زیست در   متر وجود داشته باشد، می پذیریم که واحد استقرار یابد اما مصوبه ای که 

 کرده ایم و سازمان حفاظت از محیط زیست از مرکز به دنبال مرتفع کردن مشکالت این تصمیم است.االجراست و ما نیز نسبت به آن اعتراض 

 بررسی و حل و فصل گردد.  11وی پیشنهاد داد: موضوع در استانداری به صورت موردی برای هر یک از متقاضیان بررسی و در کمیسیون ماده 

این ظرفیت را دارد که با صدور یک مصوبه مشکل را حل کند، پرونده    11بار دیگر اظهار کرد: تقاضای ما این است که اگر کمیسیون ماده  مهدوی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان نیز  
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مرکز ارجاع شود تا به شکل موثری    ان نیز بهمذکور بررسی شود چرا که الاقل مشکل در کوتاه مدت رفع و رجوع می گردد. در ادامه این بحث از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است 

 این بحث اصالح گردد

ا و بحث دام و طیور نیز شاهدیم و تصورم این مهدی وطن پرست، کارشناس استانداری خراسان رضوی نیز در همین رابطه عنوان کرد: موضوع حرایم را در بخشهای مختلف کشاورزی مثل گلخانه ه

ارجاع    11که دارای ابعاد اجتماعی است، در این حد وسیع درنظر گرفته شده است. توصیه داریم که موضوع اجالتا به صورت موردی به کمیسیون ماده  است که بحث حریم رودخانه ها به خاطر این

 داده شود و اصالح قانون نیز از طریق شورای گفتگو پیگیری گردد. 

بندی مباحث مطروحه، بیان کرد: تصمیمی که در مرکز اخذ شده، به بروز مشکالتی برای فعاالن اقتصادی در استان  لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع  

گاه اجرایی و  ن جلسه حکایت از آن دارد که دستها منجر شده است و به نظر می سد در رویه تدوین دستورالعمل مذکور، بعضی اقتضائات و ضرورت ها مورد غفلت بوده است. از سویی برآورد ای

 بخش خصوصی نیز بر سر ضرورت اصالح این دستورالعمل با یکدیگر توافق نظر دارند.  

اخذ شده  این بحث  از  تاثیرپذیر  تعیین حرایم صادر شده، مشخص نیست که نظر بخش خصوصی  برای  ادامه داد: در دستورالعمل سه جانبه ای که  اینکه بخش    وی  نکته مهم  اما  یا خیر.  است 

گفتگودولت و بخش خصوصی استان   دستگاه های ناظر و دولتی نیز منتقد آن هستند؛ لذا نظرات و پیشنهادات این دو بخش را می توان به عنوان مصوبه پیگیری کرد تا در شورای  خصوصی و

 پیرامون این موضوع تصمیم نهایی اخذ شود.

پیگیری شود و درباره اینکه مصوبه ای کلی میتوان داد و یا به طور موردی مشکل    11ه اند، باید از طریق کمیسیون ماده  وی تصریح کرد: حل مشکل پروژه هایی که مسیر خود را طی کرده و آماد

 باید حل گردد، در آنجا تصمیم گیری شود. 

هاد شرکت آب منطقه ای این است که با توجه به نشت آلودگی از رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: پیشنهاد دوم اصالح دستورالعمل است؛ بر این اساس، پیشن

 حوضچه ها به دلیل بتنی بودن حوضچه و ایزوله بودن آن، قابل کنترل می باشد و این حوضچه ها مانع از خروج پساب هستند. 

به رودخانه ها وجود ندارد و می توان با احداث استخرها، حوضچه ها و تاسیسات آبزی پروری،   وی تاکید کرد:بنا به بررسی های انجام گرفته از سوی فعاالن بخش خصوصی، عمال امکان ورود آلودگی

شنهاد شرکت  آالینده ها اعمال گردد. بنابراین یا می توان پی خارج از حریم کیفی رودخانه ها موافقت کرد؛ البته مشروط بر اینکه لوله و نهر ایزوله ایجاد شود و با فیلترهای طبیعی خودپاالیی، کاهش

دستگاه دخیل در این امر در روزهای آینده با یکدیگر و تشکل بخش خصوصی جلسه ای داشته باشند و پیشنهادی یکسان بدهند تا    4آب منطقه ای را به عنوان مصوبه درنظر گرفت و یا اینکه  

 بررسی کنیم. 

 گره اخذ تسهیالت در بخش کشاورزی و ظرفیت های صندوق توسعه ملی *

تسهیالتی که در حوزه کشاورزی پرداخت می  وی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان بار دیگر تریبون را در اختیار گرفت و در تشریح دستورکار دوم این جلسه بیان کرد: بخشی از  اما مهد
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منابع داخلی خود پرداخت می کنند و از آن سو، در هنگام پرداخت اقساط، اگر تاخیری  شود، از منابع بانک و بخشی از صندوق توسعه ملی است؛ اما گاها بانک ها سهم صندوق توسعه ملی را از   

 داشته باشیم باید جریمه بدهیم.  

ملی کمک شود و ما    نظام نامه تسهیالت ریالی صندوق توسعه ملی افزود: تقاضای ما این است که به احیای ظرفیت تسهیالت صندوق توسعه  9وی با تاکید بر لزوم اجرایی شدن بند )ج( بخش   

غیر این صورت، از همان ابتدای دریافت تسهیالت، باید  بتوانیم از پتانسیل مذکور بهره بگیریم. اگر تنفسی شش ماهه برای بازپرداخت تسهیالت اعمال شود، واحد تولیدی می تواند سرپا شود و در  

 ی ورشکسته شود.بدهی به بانک باید پرداخت شود و به این ترتیب ممکن است واحد تولید

اکنون صندوق توسعه ملی دیگر به صورت موردی حمید صفایی نیکو، معاون اعتباری بانک ملی استان نیز در این خصوص گفت: باید این موضوعات را دو مقوله متفاوت ببینیم؛ از سال گذشته ت 

 تفاق محقق می شود.این ا 18مصوبه ای برای پرونده ها صادر نمی کند  و هم اکنون نیز در قالب تبصره 

درصد پرداخت   18درصد درخواست ها از منابع بانکها و با سود    50وی ادامه داد:تبصره مذکور دستورالعملی دارد مبنی بر آنکه، بانک ها موظف به دریافت درخواست متقاضی هستند؛ بدین ترتیب،  

هیالت نرخ سود براساس مناطق برخوردار و غیربرخوردار متفاوت است. بنابراین ما موظف به انعقاد دو نوع قرارداد درصد هم از منابع صندوق توسعه پرداخت شد که در این نوع تس  50میشود و  

 هستیم.

مانی که در دوران اجرای طرح هستید،  متفاوت می بینند و ز وی تاکید کرد: نمی توان رویه ای متفاوت برای پرونده ها درنظر گرفت و باید یک طرح را دنبال کرد؛ البته بانک ها دوره تنفس و اجرا را 

ماه تا دو سال افزایش یابد. زمانی هم که واحد به سمت فروش اقساطی   6می توانیم این دوران را طوالنی تر کنیم؛ در واقع قانون به بانک و منابع صندوق این اختیار را می دهد تا دوران اجرا بین  

 ماهه، به سمت تقسیط حرکت می کنیم. نکته اینکه نمی توانیم تنفس و یا تقسیط را با یکدیگر عوض کنیم.  6مام شدن دوران تنفس می رود و طرح به بهره برداری میرسد، به محض ت

است و اگر مشاهده می    قرارداد  ل یقرارداد و تبد  دی قرارداد، تجد  دی مجدد، تمد  طیتقسصفایی نیکو ادامه داد: در این مواقع ما تسهیالت را امهال می کنیم و طبق بخشنامه بانک مرکزی امهال شامل  

 تقسیط هستند و نه در حالت اجرا. شود که برخی واحدهای کشاوزی نتوانستند از این قانون استفاده کنند، احتماال در حالت 

همه این تسهیالت را از محل منابع داخلی بانک و با  وی اظهار کرد: در سال گذشته صندوق توسعه ملی برای اولین بار به پرداخت تسهیالت ورود کرد و استاندار خراسان رضوی نیز دستور داد تا  

ت استان محقق شد، نرخ سود را تغییر دهیم. متقاضی باید در جریان این موضوع باشد و بداند که بانک تسهیالت را پرداخت کرده  درصد پرداخت کنیم و چنانچه سهم صندوق از تسهیال  18سود  

 )نه صندوق توسعه( و از محاسبه سود تسهیالت باخبر باشد.  

این نرخ با نرخ سود بانکی بسیار متفاوت می باشد؛ باید راهکاری اندیشید تا سود تسهیالتی که  درصد است و    6مهدوی بار دیگر گفت: سود تسهیالت منابع صندوق توسعه برای مناطق کم برخوردار  

 درصد.  18بانک به جای صندوق توسعه ارائه می دهد با همان نرخ صندوق اعمال شود و نه نرخ 

درباره برخی واحدهای صنعتی و یا هتل ها هم اتفاق افتاده است و به نظر می رسد که می توان آن را تعمیم امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان نیز در همین رابطه گفت: این مورد  

 داد.
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ندوق توسعه ملی، از  استان در زمان وجود ظرفیت در صوی تاکید کرد: این ظرفیت وجود دارد تا از طریق کمیسیون هماهنگی بانک ها و شورا و استانداری بر این موضوع تاکید شود که شبکه بانکی  

 آن بهره الزم را ببرد.

نیستیم، خاطرنشان کرد: کسی ک بانکی در مقابل یکدیگر  اینکه ما و شبکه  بیان  با  نیز  استان  بانک می  علی یگانه، مدیر سرمایه گذاری جهاد کشاورزی  برای گلخانه تقاضای تسهیالت کرده و  ه 

انه را  زپرداخت سه ساله برای او اعمال شده، در واقع دچار زیان شده است. به نظر من ظرفیتی در اختیار بانک عامل است که در جایی تسهیالت گلخساله درنظر بگیرد، اما با  5توانسته اقساط او را  

 ساله تبدیل کند و باید به دنبال بند و تبصره ای باشیم تا این شرایط را در استان تفسیر کنیم.   7ساله، به  5به جای بازپرداخت 

  7سال یا    5سال نشده بلکه عنوان »حداکثر    7یا    5ی نیکو، معاون اعتباری بانک ملی استان در پاسخ به اظهارات یگانه گفت: در هیچ جای بخشنامه های بانک مرکزی، بانک ملزم به دریافت  صفای

تقسیط علی رغم آنچه در قانون آمده، امکان اضافه کردن دوران بازپرداخت را نداریم    سال« آمده است و این بدان معناست که طبق تشخیص کارشناس، زمان بازپرداخت مشخص می گردد. ما در

ط متفاوت می شود و شرایط متفاوتی ایجاد می  چون وقتی فرد سه سال از اقساطش را پرداخت کرده و دو سال دیگر باقی مانده است پس اگر بخواهیم به مدت بازپرداخت اضافه کنیم، مبلغ قس

یدات الزم برای تحقق این موضوع ملزم ال حاضر بانک ها ظرفیت و زیرساخت انطباق با آن را ندارند و اگر قرار است درخواستی در این زمینه مطرح شود، صندوق توسعه باید به تمهگردد که در ح

 گردد. 

دی نکات عنوان شده، گفت: پیشنهاد بخش خصوصی درباره این موضوع این است که از استان نیز در پایان این نشست و در جمع بن  نه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصیلبافی، رئیس دبیرخا

 گرفته شود.  همان ابتدا نسبت به افزایش زمان بازپرداخت اقدام شود و بانک هم تاکید دارد تا ضمانت اجرای این موضوع از سوی صندوق توسعه ملی درنظر

 
 مصوبات جمع بندی و

 مسئول پیگیری  مصوبات جلسه  ردیف
مهلت 

 پیگیری

1  

مشکالت ناشی از اجرای دستورالعمل حریم کیفی آب های سطحی برای واحدهای پرورش ماهی با درخواست رئیس محترم هیات مدیره نظام  

ث  رد بحآب منطقه ای و سایر اعضا مو  صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان و حضور دستگاه های اجرایی ، جهاد کشاورزی ، محیط زیست

کیفی مضاعف بر حریم کمی رودخانه ها و بستر سردابها باعث بروز    م و بررسی قرارگرفت ، پس از بحث و تبادل نظر با توجه به اینکه حری

 مشکل در صدور مجوز پرورش ماهی اعم از موافقت های قبل و درخواست های جدیدگردیده است .  

جهاد کشاورزی  

 ، استان

 یک هفته  
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نه های دائمی در استان که همه ساله متقاضیان زیادی جهت احداث و بهره برداری از مزارع باتوجه به وضعیت توپوگرافی و موقعیت رودخالذا   

منطقه ای استان مراجعه نموده که در نهایت به    به شرکت آب  آبگذری  ) آبزی پروری ( و به منظور دریافت مجوز  پرورش ماهیان سردابی  

اراضی خارج عدم وجود  اعمال حریم کیفی و  ناح  دلیل  استقراراز حریم مستند به دستورالعمل  بندی  ی در حریم کیفی منابع آب کاربر  یه 

 میسر نبوده و این امر مشکالت عدیده ای بوجود آورده است .آبگذری امکان صدور مجوز  سطحی عمال

هر گونه   3یه حمایت مجاز بوده و از طرفی ماده  ، کاربری آبزی پروری صرفا در ناح  دستورالعمل مذکور  4عنایت به اینکه به موجب ماده  با  

متری رودخانه های غیر شرب ( ممنوع    20یه حفاظت )  مدار خاص را در ناح  ییر وضعیت زمین بجز در موارد درفعالیت ، ساخت و ساز و تغ

با    ،  اعالم کرده است اینکه صرفا مال  توجهلذا  از لبه بستر و رودخانه بدون لحاظ نمودن حجم تاسیسات آک فاصله استخر و  به  بزی پروری 

 یط می باشد . خروجی فاقد توجیه فنی و زیست مح نحوه دفع پسابتصات محل وو مخ آبگذری تولید ، میزان

 رد نظر پیشنهاد گردید:  اه های استانی دستورالعمل مولذا با بیان نقطه نظرات تشکل بخش خصوصی و اتفاق نظر دستگا

 د خاص لحاظ گردد. ارمال شرایطی خاص در زمره موع االف ( مقوله آبزی پروری با 

مطرح   11است در کمیسیون ماده  و قبل آن صادر شده    1398ب ( آن تعداد از مجوزه هایی که قبل از صدور دستورالعمل مورد نظر در سال  

 عیین تکلیف شود تتوسط دفتر محترم جذب استانداری  و 

آب زیر زمینی به دلیل ایزوله بودن کامل    ت آالیندگی از حوضچه ها و استخرهای آبزی پروری به رودخانه و منابع ت ( با توجه به اینکه نش

خروجی مزرعه به عنوان عامل آالیندگی ، استرس و آشفتگی در اکوسیستم آبی به دلیل وجود   ها قابل کنترل می باشد و عمال پسابحوضچه 

فسفات و ... دارای اهمیت می  زایش غلظت نیترات و  اکسیژه محلول و ایجاد حالت بی هوازی ، اف  مواد جامد مطلق ، مولد  آلی محلول کاهش

از حریم کمی رودخانه ( موافقت کرد    دن حفاظت ) خارجوت آبزی پروری در زباشد ، لذا می توان با احداث استخرها و حوضچه ها و تاسیسا

  مش گردد و از این و آراترسیب  د حوضچه  الفاصه واربحمایت رها سازی و  ناحیه  در    پساب جی  ورخمظهرمشروط به اینکه با لوله یا نهر بتونی  

خود مملو از شن و ماسه و سایر فیلترهای طبیعی ) با طول و حجم مشخص ( موجب افزایش پتانسیل    در انهارنقطه تا رودخانه با رها سازی  

 نموداز ورود شوک االیندگی به رودخانه جلوگیری  الیی رودخانه و کاهش قابل توجه آالینده ها و افزایش سطح اکسیژن محلول و ...پا

و دستگاه های موضوع دستورالعمل )     کشاورزیصنفی    نظام با توجه به توضیحات مطرح شده در جلسه ای با دعوت    لذا مقرر شد، موضوع 

( مطرح و پیشنهادات نهایی ارائه و این پیشنهادات به منزله مصوبه دبیرخانه شورا به شورا   اورزی ، محیط زیست ، آب منطقه ایجهاد کش

 است . 

   محیط زیست ،    

 دبیرخانه شورا 

و                    

نظام صنفی  

 کشاورزی 

 یک هفته 
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 3مل مجاز است در اجرای جز )  تسهیالت ریالی صندوق توسعه ملی که تاکید دارد هیات عانظام نامه    9درخواست اجرایی شدن بند ج بخش  

قانون ( با درخواست بانک های عامل و به منظور رفع مشکالت زمانبندی طرح های تامین مالی شده    16د ) ت ( اساسنامه ) موضوع ماده  ( بن

مطرح گردید و مقرر شد کمیسیون   ،اجرا ، تنفس و بهره برداری اضافه نماید  ( سال به زمان طرح  2)    حل منابع صندوق ها حداکثر دواز م

هماهنگی بانکهای استان به شبکه بانکی استان تاکید نمایند تا از ظرفیت بند ج برای بنگاه های اقتصادی اعم از بخش های مختلف اقتصادی  

استانداری محترم خراسان رضوی به و طی نامه ای    رای گفت و گویو عالوه بر آن از طریق طرح در شو  و صنعتی و کشاورزی استفاده گردد

 بانک صندوق توسعه ملی درخواست شود تا ضمانت های الزم اجرایی فراهم گردد.  

کمیسیون  

 هماهنگی بانکها  

 ده روز

 
 


