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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

  ک مرکزی )به پیوست(بان 12/12/98-43135سازمان محترم جهاد کشاورزی استان پیرامون تقاصای تمدید بخشنامه  3/7/99مورخ  79670/11طرح موضوع نامه شماره 

  تظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان به شرح زیر:طرح موضوعات 

 از ممنوعیت پرورش ماهی تیالپیا بررسی مشکالت ناشی 

 بررسی پیشنهاد اعطای یارانه به منظور دریافت مجوزهای انرژی )برق وگاز( به واحدهای جدیدالتاسیس تولیدی و صنایع مرتبط 

 سایر موارد 

 

 ی بررسی شدخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدبنشست  چهارمیندر بیست و 

 درخواست تمدید امهال بدهی تسهیالت با هدف کمک به بنگاه های تولیدی

 استان طبیعی ابعمن و کشاورزی صنفی نظام سوی از ارجاعی موضوعات رضوی، خراسان خصوصی بخش و دولت گفتگوی شورای دبیرخانه جلسه چهارمین و در بیست

 ، و«تیالپیا ماهی رورشپ ممنوعیت از ناشی مشکالت»، «ماهه در بازپرداخت تسهیالت این بخش 6درخواست برای تمدید بخشنامه بانک مرکزی برای تنفس » بحث در

 بررسی شد. « جدیدالتاسیس واحدهای برای انرژی مجوزهای مشکالت دریافت به رسیدگی»

خست نور کار تدر تشریح دس استان با اشاره به موضوعات مربوط به بخش کشاورزی به عنوان مبحث اصلی این نشست، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی

 99رماه رای آن تا شهریوبا هدف کمک به بنگاههای تولیدی، بخشنامه ای برای امهال بدهی تسهیالت تصویب کرد که مدت اج 98جلسه گفت: بانک مرکزی اسفندماه 

 بوده است.
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ولیدی برقرار ای واحدهای تنامه برفزود: اخیرا جهاد کشاورزی استان درخواست تمدید این بخشنامه از سوی شبکه بانکی را مطرح کرده تا مهلت استفاده از این بخشوی ا

مه متقاضیان هوده و برزی زیاد باشد؛ موضوعی که بخش خصوصی نیز خواستار و مطالبه گر آن است. تعداد مصوبات برای این بخشنامه به ویژه برای بانک کشاو

 دد.نتوانستند از این فرصت به وجود آمده بهره بگیرند لذا درخواست تمدید مهلت این بخشنامه تا پایان امسال باید به مرکز ارائه گر

 درخواست برای تمدید امهال بدهی تسهیالت بانکی تا پایان سال جاری*

رکزی و از ه بانک مرضوی در توضیح این بحث اظهار کرد: در موضوع امهال بدهی تسهیالت بانکی که بخشناممجید مهدوی، دبیر نظام صنفی کشاورزی خراسان 

ماهه،  6ند و سپس با تنفسی درصد مانده بدهی خود را بپرداز 7.5مصوبات ستاد تسهیل، پرونده ها و متقاضیان زیادی داشتیم. طبق این بخشنامه، متقاضیان باید 

فته شده بود، حث در نظر گربرای این برای آن ها از سر گرفته می شود. بخشی از واحدها از این مصوبه استفاده کردند اما مهلتی که تا شهریورماه ببازپرداخت تسهیالت 

 به باشیم. مدید این مصوتهد ل شاباعث گردید تا عده زیادی نیز نتوانند از آن موقعیت بهره مند شوند. تقاضای ما این است که در حوزه بانکی حداقل تا پایان امسا

النی بود و این زی تا حدی طوی کشاوروی افزود: با توجه به اینکه باید مصوبه کارگروهه ای ستاد تسهیل برای استفاده از این مصوبه اخذ می شد، روال کار برای واحدها

 موقعیت استفاده کنند.  رویه و البته تعداد زیاد پرونده های بخش کشاورزی باعث شده تا همه نتوانند از این

ود و به نظر م فرصت خوبی ب ه مذکوردر ادامه تریبون در اختیار جواد کدخدا مزرجی، نماینده شورای هماهنگی بانک های استان قرار گرفت. او در این باره گفت: بخشنام

و حتی اگر کسی  یش برده باشدرش را پواست داده، کایرسد متقاضیان دیر به فکر افتادند وگرنه تا پایان شهریورماه باید برای هر کسی که دارای بدهی بانکی بوده و درخ

 شهریورماه مصوبه ستاد تسهیل را گرفته باشد، بخشنامه همچنان برای او قابل اجراست.  31در 

تسهیالت را دریافت کردند، مشمول این بخشنامه شده اند. از طرفی، باید به این توجه کرد که بانک باید به مطالبات معوق  98وی ادامه داد: کسانی که تا آخر اسفندماه 
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 ز از اجرای ان در استان استقبال می کنیم.خود برسد. با این وجود، اگر پیشنهادی به بانک مرکزی برسد و این بخشنامه از سوی مرجع مذکور تمدید شود، ما نی

زی ای بخش کشاورز واحدهاامیرمهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع استان نیز در این خصوص گفت: با توجه به افزایش نرخ نهاده های دامی بسیاری 

ی درخواست برخ لیل عدمدبه آن ها کمک کند و به نظر می رسد مهم ترین  امکان بازپرداخت به موقع تسهیالتشان را ندارند و تمدید بخشنامه مذکور می تواند

 واحدهای کشاورزی، فقدان اطالع رسانی به موقع است.

 می از واحدها اعمال شده وساله تسهیالت سرمایه در گردش در استان برای تعداد بسیار ک 5مرادی خطاب به نماینده شورای هماهنگی بانک ها گفت: موضوع تقسیط 

 ما برای همه واحدها این کار را انجام ندادیم و تمام تالش مان این بود که کار به طور کارشناسی صورت بگیرد.

 جدیدالتاسیس کشاورزی واحدهای برای انرژی مجوزهای مشکالت دریافت*

صاص می تبرق و... اخ ثل گاز،مارانه هایی که برای خدماتی مهدوی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان در تشریح دستور کار دوم این نشست گفت: نحوه اعطای ی

رخوردار باشد اما بات گاز و برق تواند به سرعت از امتیازیابد، نیاز به اصالحاتی دارد؛ هم اکنون قاعده بدین صورت است که اگر کسی واحدی را به تازگی احداث کند، نمی

مجانی می  برای آن واحد یزان سوختی که مصرف کرده است، یارانه داده می شود و به نوعی سوخت آن سال هابه قبل احداث شده، به م 93برای واحدی که از سال 

حدهای جدید اعطا انه ای به واگر، یارو از سوی دی شود. بنابراین، پیشنهاد ما این است که مابه التفاوت یارانه با نرخ بدهی سال های پیشینِ واحدهای قبلی محاسبه شود

 شود.

مشکلی نیست اما عود باقران، نماینده شرکت برق منطقه ای خراسان نیز در این خصوص اظهار کرد: انتقال برق به واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی مس

رد یا خیر؛ زیرا برخی واحدها در برای واحدهای مستقر در خارج از شهرک ها موضوعاتی مطرح است؛ از جمله آنکه، آیا امکان تامین برق آن واحدها از شبکه وجود دا
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 مناطقی مستقر می شوند که زیرساخته ا در آنجا مهیا نیست و این مشکل همیشه وجود داشته است. 

و برای  وظیفه هستیم ه انجاموی تاکید کرد: شرکت برق در این باره طبق دستورالعمل وزارت نیرو عمل می کند اما اگر واحد تولیدی در شهرک صنعتی باشد، ملزم ب

 مل کنند.گونه ع واحدهای خارج از شهرک ها بسته به مناطق، عملکرد ما فرق می کند و طبق دستورالعمل وزارتخانه تمامی شرکت های استانی باید همین

 استقرار واحدهای کشاورزی در خارج از شهرک های صنعتی و چالش شبکه برق*

تی الب شهرک صنعقد و در ن خراسان رضوی نیز در همین خصوص ابراز کرد: واحدهای تولیدی ما متفرق هستناحمدرضا رضازاده، رئیس هیات مدیره اتحادیه کشاورزا

یی بر دوش های گذشته، عوارض شبکه روستانمی گنجد. در این وضعیت شرکت برق، توسعه شبکه خود را بر دوش این واحدها می گذارد. همان طور که در سال

 دید. با وجود اینکه این عوارضمیلیون تومان رسید که با اعتراض واحدها روبه رو گر 9ر سال به آن اضافه می شد و حتی پارسال به واحدهای تولیدی قرار گرفت و ه

 دریافت شده، اما توسعه شبکه برق باز هم به واحدهای تولیدی کشاورزی محول میشود. 

م به هحث گازرسانی بکه در  عه شبکه توزیع خود را بر دوش واحدهای تولیدی می گذارد؟ مشکلیوی تاکید کرد: این موضوع باید بررسی شود که چرا وزارت نیرو توس

 نوعی وجود دارد.

و سپس هزینه  لبافی نیز در این خصوص تصریح کرد: بحث واحدهای کشاورزی این است که خطوط انرژی تا مکانی که واحد در آن مستقر است، طراحی و اجرا شود

کنند. الزم است بررسی کنیم و ببینیم این مشکل یافت گردد اما به نظر می رسد دستگاه های خدمات رسان همه هزینه شبکه را از واحد دریافت میهای برق از آنها در

ایی شود و چرخه اقتصادی زرا چطور می توان در استان مرتفع کرد؟ خراسان رضوی ما دارای شرایط خاصی است و باید برای صاحبان سرمایه انگیزه ایجاد کنیم تا اشتغال
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 استان بچرخد.

ای شرکت ه رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: شرکت برق درخصوص شهرک های صنعتی به تعهداتش عمل می کند اما برای

قتصادی اه سمت بنگاه ه شبکه بداخلی وزارت نیرو از جایی کمستقر در خارج از شهرک ها، تنها تا جایی که شبکه اصلی وجود دارد کار انجام می شود. طبق بخشنامه 

د و ار قفل می شوک، عمال منحرف می شود، انتقال خطوط باید با هزینه بنگاه صورت بگیرد و امروز بحث بر سر این است که چون هزینه این انتقال خطوط باالست

حدهای اد گردد و واسیر ایجط ممکن است اختصاصی نباشد و در آینده دو واحد دیگر در همین مسرمایه گذاری برای فرد مزیتی ندارد. این در حالیست که همین خطو

 جدید هم از آن خطوط استفاده خواهند کرد.

بتواند هزینه  نیروست وزارت بعید ا وی افزود: نخست باید پیشنهاد کنیم قواعد حاکم بر واحدهای صنعتی بر این واحدها نیز تسری یابد که با توجه به پراکندگی واحدها

ضمن اینکه  ین واحدهاست.ایرو به نها را جبران کند و باید در این زمینه کارشناسی های الزم صورت گیرد. نکته دوم، پیشنهاد برای تنظیم آیین نامه چگونگی انتقال 

 باید درنظر گرفت که آیا شرکت های خدمات رسان امکان پرداخت این هزینه را دارند یا خیر؟

 هاد انتقال واحدهای کشاورزی به مجتمعهای دامپروری و گلخانه ایپیشن*

 ر مجتمعا میتوانند دز واحدهاما سید احمد دلقندی، رئیس نظام مهندسی کشاروزی و منابع طبیعی استان برای رفع این مشکل پیشنهادی ارائه کرد؛ او گفت: برخی ا

 های دامپروری و گلخانه ای مستقر شوند و با این مجتمع ها، در توزیع و انتقال برق مثل شهرکهای صنعتی رفتار شود. 

ری مانند شهرکهای صنعتی مسعود باقران، نماینده شرکت برق منطقه ای استان نیز در پاسخ به این پیشنهاد اظهار کرد: انتقال برق به مجتمعهای گلخانه ای و دامپرو

، امکان هزینه کرد از سوی یشنهاد خوبی است و این موضوع قابلیت اجرا دارد اما اگر هر واحد تولیدی در هر سطحی به دنبال احداث باشد، با توجه به پراکندگی موجودپ
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 شرکت برق برای انتقال نیرو به آن وجود ندارد.

ا چاره ای اید برای آنهرند و بیلی و تکمیلی هستند که در شهرکهای صنعتی امکان استقرار ندامهدوی نیز در پاسخ به پیشنهاد دلقندی ابراز کرد: برخی صنایع، تبد

ه باید به این مسال کند اما های کشاورزی موجود با بحث انتقال مشکل دارند و پیشنهادی که مطرح شد، میتواند مشکل آنها را حل اندیشید. از طرفی، برخی مجتمع

 که امکان استقرار در شهرکها و مجتمعها را ندارند، چاره ای اندیشیده شود.توجه کرد که برای واحدهایی 

قتصادی ز بنگاههای اان بابت لبافی در جمع بندی این مبحث گفت: راجع به مجتمع ها و گلخانه ها مشکلی وجود ندارد و امکان انتقال خطوط هست و هزینه ای از ای

این خصوص  رسی الزم، دری با بری که امکان دارد خطوط انتقال آنها به خطوط اصلی تبدیل شود، بهتر است جهاد کشاورزاخذ نمیشود اما راجع به بنگاههای پراکنده ا

 کمک کند. زینه هاه شرکت برق در پیشنهاد ارائه دهد تا به طور مثال متراژی معین شود و بخشی از هزینه شبکه توزیع توسط بنگاه هزینه شود و اگر بیش از آن باشد،

 موجود در مسیر پرورش ماهی تیالپیاچالشهای *

وع نفت: به خاطر گ یالپیاموجود در مسیر پرورش ماهی تاما در ادامه، جلسه وارد دستورکار سوم شد؛ مهدوی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی در خصوص موانع 

مورد  میشود. موضوعنن صادر آبرای ماهیهای دیگر باقی نمیگذارد، مجوز پرورش  خاص و ویژگیهای این نوع ماهی که قابلیت خوردن انواع خوراک را داشته و خوراکی

رایطی شاین است که  بحث ما تاکید سازمان حفاظت از محیط زیست این است که اگر این ماهیها به آبهای آزاد راه داشته باشند، به محیط زیست خسارت میزنند اما

 ود.فراهم کنیم تا دغدغه های محط زیست مرتفع ش

طور که در گذشته و برای وی افزود: این نوع ماهی ارزان قیمت است و اگر امکان تولیدش وجود داشته باشد، بخشی از پروتئین جامعه از این مسیر تامین میشود. همان
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 مدتی خانواده هایی که تمکن مالی آنچنانی نداشتند، به مصرف این نوع ماهی روی آورده بودند. 

ماهی  اهی به عنوانن نوع مجهاد کشاورزی استان نیز گفت: برای کسب مجوز پرورش ماهی تیالپیا در برخی استانها به کندی عمل شده است. ای عزتی، معاون شیالت

ماند. اما این ذایی نمییگر غهیهای دمهاجم نامیده میشود زیرا تنوع غذایی اش باالست و اگر وارد رودخانه های دارای ماهی بومی شوند، همه چیز را میخورند و برای ما

کشورهای  هبوابستگی ما  ورش آن،موضوع برای عدم صدور مجوز پرورش این ماهی کافی نیست. تیالپیا از ماهیهای قابل تکثیر باال بوده و تغذیه آن راحت است و با پر

 دیگر در این زمینه وجود نخواهد داشت. 

ارتها به نام ست؛ در این که شده اایی صادر میکنیم و در آن به محیطهای کامال بسته و استخرهای کشاورزی اشاروی افزود: هم اکنون ما مجوزهایی به عنوان کارت شناس

رگ شدن ما بعد از بزش دهد اماهی های خوراکی اشاره شده و نوع ماهی مشخص نیست. کسی که مجوز این کارت شناسایی را گرفته احتمال دارد که ماهی تیالپیا پرور

 رفته است.گته صورت با عدم مجوز دامپزشکی برای عرضه محصولش به بازار روبرو میشود. این درحالیست که پرورش آن ماهی در محیطی کامال بسماهی هایش، 

ود اما هم اکنون خواهیم ب لوترجزمینه  عزتی ادامه داد: تقاضای ما این است که امکان فروش برقرار شود و اگر مجوز فروش داده شود، از بسیاری از استانهای دیگر در این

 دیگر استانها از خراسان رضوی بچه ماهی تیالپیا را خریداری میکنند و آن را پرورش میدهند.

 تیالپیا فاقد ارزش غذایی است*

دالیل مخالفت سازمان متبوعش با  اما در ادامه، تریبون در اختیار قادر طالب زاده، کارشناس اداره کل محیط زیست استان قرار گرفت. او به بیان توضیحاتی درباره

رد. ممانعت از پرورش این پرورش ماهی تیالپیا پرداخت و گفت: تیالپیا یک گونه مهاجم برای زیستگاههای آبی است و هیچ وجود زنده ای را در زیستگاهها باقی نمیگذا

ه متاسفانه با مساعدت اداره شیالت انجام میگردد و یا با زور و فشار صورت ماهی، بخشنامه ای کشوری است و اگر در برخی مناطق تولید میشود، یا غیرمجاز است ک
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 گرفته است.

 و به همین خاطر پروتئین ارزان قیمت است است. بنابراین منفعتی برای بدن ندارد 6، دارای امگا3وی افزود: اما نکته مهم اینکه، تیالپیا ارزش غذایی ندارد و به جای امگا

ز دارد و در هی باالیی نیو بازد ت داملی تغذیه میکنداما حتی ارزش غذایی جگر مرغ از آن بیشتر است. این ماهی حتی با فاضالب انسانی هم بزرگ میشود و از فضوالد

 محکم است.  دالیلی چین و مناطق غیرمجاز هم ممکن است این روش استفاده شود. اگر در کشور ما ممنوعیت قاطعی برای پرورش این ماهی وجود دارد، دارای

رزش نمیشود که ا ین باعثه دغدغه محیط زیست در این خصوص منطقی است، افزود: ادلقندی، رئیس نظام مهندسی کشاروزی و منابع طبیعی استان نیز با بیان اینک

 رود کند.ریایی ودغذایی این ماهی را نادیده بگیریم. تیالپیا مدافعان و مخالفان زیادی دارد و باید وزارت بهداشت در خصوص ارزش غذایی این گونه 

یشتری از قت و حمایت بداید با با محدودیت همراه است و به همین دلیل گونه هایی که امکان تولید دارد، ب وی گفت: در کشور ما بخاطر مسائل فقهی، مصرف پروتئین

ت تا ببینیم ولید ماهی رفحدهای تسوی دولت پرورش یابند. باید در تولید تیالپیا به شدت نظارت کنیم. در حال حاضر نظارت کافی وجود ندارد و نمیتوان به تک تک وا

 را پرورش میدهند یا خیر. این گونه 

ن نوع ودن پرورش ایبیرمجاز غدلقندی گفت: اینکه واحدی این نوع ماهی را پرورش داده و حاال مجوز فروش ندارد، بخاطر ضعف دستگاههاست زیرا اطالع رسانی برای 

 ماهی را به طور کاملی انجام نداده اند.

 تالش برای رفع دغدغه محیط زیست در پروش تیالپیا*

استان به طور پایلوت در حال انجام است و مسیری برای برطرف  4سعود ابراهیمی، دبیر کمیته فنی اداره کل دامپزشکی استان نیز گفت: پرورش این نوع ماهی در م
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 شور انجام نمیگیرد.کردن دغدغه و نگرانی محیط زیست در حال طی شدن است و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، تولید و پرورش این نوع ماهی در کل ک

رمز مت مردم خط قیرا سالزوی افزود: نباید اجازه پرورش غیرمجاز این ماهی داده شود و سپس از دامپزشکی درخواست کرد که اجازه فروش این محصوالت را بدهد 

 ، ادامه یابد. استان به طور پایلوت طی میشود 4ماست. این موضوع در استان قابل حل نیست و باید مسیری که در تهران و 

مه که این بخشنااین به لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع بندی مباحث مربوط به این دستورکار گفت: نباید تنها

هادات میته ها پیشنیرد تا کگوع مورد بحث قرار کرد بلکه طبق قانون باید کمیته های الزم برای بررسی این موضوع در استان تشکیل شود و موض مرکزی است بسنده 

 الزم برای اصالحات را ارائه دهند.

ه دائمی ندارند، یی که رودخانرستانهاوی افزود: میتوان پیشنهاد داد شهرستانهایی که دارای رودخانه دائمی هستند، پروش تیالپیا در آنها ممنوع باشد. همچنین برای شه

ادر صین نوع ماهی تکثیر ا وباشد و برای آنهایی که دارای چاه کشاورزی هستند و آب در بخش کشاورزی استفاده میشود، اجازه پرورش پرورش ماهی در قنات ممنوع 

 خواهد شد. ز منتقلشود. این پیشنهادات از سوی خراسان رضوی به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرکز ارائه می شود و به سازمان محیط زیست کشور نی

ص مورخ /1804/99شماره  س از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات تشکل های بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی و نظارتی پیرامون دستور کارهای موضوع دعوتنامهپ

 تصمیمات زیر اتخاذ و مقرر شد:  27/7/99
 

 

 مصوباتجمع بندی و
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 مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف
مهلت 

 پیگیری

1 

هیل وصول تس ومساعدت به بنگاه های تولیدی  بانک مرکزی که با هدف 12/12/98مورخ  431353خشنامه شماره تمدید ب موضوع تقاضای

موجود  مقررات واجازه داده است موسسه اعتباری بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط  ،در قالب بند الفمطالبات غیر جاری 

 5/7ل با اخذ میزان ( سا 5)یا بخشی از آن غیر جاری شده است ، برای یک بار و حداکثر به مدت پنج  مطالبات از واحدهای تولیدی را که تمام

ام صنفی مان نظامهال نماید از آنجائیکه حسب درخواست تشکلهای بخش کشاورزی ) ساز هدرصد از مانده بدهی و با دوره تنفس ششماه

ات معرفی شده به تعدادی مصوب 3/7/99مورخ  1179670استان بموجب نامه شماره کشاورزی و منابع طبیعی ( و اداره کل جهاد کشاورزی 

لذا با نظر  .التکلیف مانده اندببند الف (  2شبکه بانکی ) به ویژه بانک کشاورزی ( به دلیل اتمام مهلت استفاده از مزایای این مصوبه ) تبصره 

 )این مصوبه  فاده ازموضوع است تمدید  اعضا حاضر به اتفاق توافق شد تقاضایموافق نماینده محترم کمیسیون هماهنگی بانکهای استان و 

 انک مرکزی وکها با ببند الف ( تا پایان سال جاری از طریق بانک مرکزی با طرح در جلسه شورا و مکاتبه کمسیون هماهنگی بان 2تبصره 

 دی ذیربط پیگیری شود . باپیگیری از طریق جهاد کشاورزی و سایر م

تانداری خراسان اس

 ،   رضوی

 ، جهاد کشاورزی

کمیسیون 

 و هماهنگی بانکها

 شورا

 یک هفته

2 

ت یی و وضعیروستا نه های درآمدی مناطقستان خراسان رضوی با توجه به سرادر ا ی از ممنوعیت پرورش ماهی تیالپیابررسی مشکالت ناش

 صنعت معدن و ،به توضیحات نمایندگان محترم ادارات کل محیط زیست ، دامپزشکی ، جهادکشاورزی  قیمت مناسب این ماهی و با توجه

شاورزان ادیه کتجارت و تشکلهای بخش خصوصی سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی ، نظام صنفی کشاورزی ، انجمن مدیران صنایع ، اتح

،  ل محیط زیستکدارات ا پیشنهاد زیر ضمن طرح در شورای گفت و گو از طریق اخراسان ، معاون شیالت استان به اتفاق آرا توافق گردید ت

 دامپزشکی ، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های ذیربط به دستگاه های ملی منعکس و پیگیری های الزم بعمل آید . 

 ز صدور مجوزه و ااعمال شد هی تیالپیااکان ممنوعیت پرورش مادر شهرستانهای استان خراسان رضوی که رودخانه دائمی دارند کم الف (

 خودداری نمایند .

 داشته باشد . وجودد کماکان ممنوعیت پرورش تیالپیا شهرستانهایی که از آب قنات استفاده می شو ب (

 ،استانداری 

جهاد کشاورزی 

، 

 ،برق منطقه ای 

 وشیالت 

 محیط زیست

 یک هفته 
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  د. ان صادر گردشبراییا پپرورش ماهی تیال  آن تعداد از شهرستانهایی که دارای چاه آب کشاورزی و در محیط های بسته قراردارند مجوزت ( 

3 

ا طرح گردید بمر جلسه دنه با هدف دریافت مجوزهای انرژی ) برق و گاز ( به واحدهای جدیدالتاسیس تولید صنایع مرتبط ا موضوع اعطا یار

 رفت .گنمایندگان دستگاه های اجرایی از جمله برق منطقه توافقات زیر صورت توجه به بیان نظرات تشکلهای بخش خصوصی و 

بار وزارت یق تامین اعتنتقال انرژی برای مجتمع ها از جمله گلخانه ها ، دامداری ها ، دامپروی ها و ... نواحی صنعتی از طراتامین خطوط  -1

 نیرو شرکت گاز صورت خواهد گرفت .

با  واورزی استان صورت پراکنده ایجاد می شوند مقرر شد با مسئولیت جهاد کشکه خارج از مجموعه های فوق و ب در ارتباط با واحدهایی -2

 به واحدهای خدمات حضور تشکلهای بخش خصوصی ، برق منطقه ای ، گاز جلسه ای کارشناسی برگزار و ابعاد موضوع به لحاظ چگونگی ارائه

وز به دبیرخانه شورا ر 15مشترک ، سهم بخش خصوصی  شرکتها برق و گاز بررسی و نظر نهایی ظرف پراکنده از جمله فاصله واحدها ، خطوط 

ه قانون برنام 35یی ماده قانون رفع موانع تولید و آئین نامه اجرا 12منعکس گردد و از طرفی پیرامون چگونگی تسری بخش کشاورزی به ماده 

 ششم نیز اظهار نظر شود . 

 جهادکشاورزی 

 و 

سایر تشکلها 

منعکس شده در 

 متن مصوبه

 روز 15

 
 


