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  موضوع مــورد بررسی (دستور کار)

اتحادیه تعاونی کشاورزي دامداران استان به عنوان استاندار محترم در خصوص نحوه پرداخت خسارت احتمالی ناشی از قطع   3/3/1400مورخ  391موضوعات نامه شماره  •
   قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار  25برق وفق ماده 

برگ مکاتبات سازمان جهاد   3مدیر کل محترم دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاري و اشتغال استان بانضمام  20/03/1400مورخ  8840/63/38موضوعات نامه شماره  •
صنایع بزرگ استان در بانک ها کشاورزي و اتحادیه شرکت هاي تعاونی کشاورزي دامداران استان در خصوص پیشنهادات این اتحادیه پیرامون استفاده از گردش مالی  

 جهت تامین نقدینگی ارزان قیمت

 

دبیرخانه شوراي گفت  نحوه جبران  در دوازدهمین جلسه  تولیدي بخش کشاورزي و  برق واحدهاي  وگوي دولت و بخش خصوصی خراسان رضوي، موضوع قطعی 

ها وارد محصوالت آن   هایی پرداختند که قطعی برق به روند تولید وخسارت ناشی از این اتفاق بررسی شد. فعاالن اقتصادي در این نشست، به تشریح و گالیه از چالش 

 آورده و نسبت به تاثیران این روند بر بازار آتی، هشدار دادند. 

وگوي استان در ابتداي این نشست اظهار کرد: در بخش کشاورزي، امسال با چند چالش جدي مواجه است. نخست مباحث  «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شوراي گفت 

 اشی از آن که در کشور و به ویژه استان ما موضوعی بسیار اثرگذار است. مربوط به خشکسالی و گرفتاري هاي ن
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شود؛ زیرا اگر    وي افزود: بحث آب و بهینه سازي مصرف آن و نیز حفظ وضعیت موجود کشاورزان و کشاورزي آنها موضوع مهم دیگري است که باید به آن پرداخته

آن، بازار مصرف نیز به مشکل دچار می گردد. دشت ها با ممنوعیت برداشت  درپی  ان وارد خواهد شد و  همین ظرفیت موجود حفظ نگردد، خسارت سنگینی به کشاورز

اي را براي روستاییان  آب مواجه بوده و در وضعیت قرمز قرار دارند و از طرفی، موضوع مربوط به سرمازدگی درختان و تامین علوفه و خوراك و دام مشکالت پیچیده  

 رقم زده است.

روستاها ارتباط تنگاتنگی لبافی تصریح کرد: باید تدبیري براي این شرایط وجود داشته باشد؛ زیرا تزریق محصوالت به شهر از سوي روستاها صورت می گیرد و تولیدات 

 را نیز در جلسات پیشین مطرح نمودیم. با آب هاي سطحی و چاه ها دارد. این موضوعی مهم و در عین حال پیچیده است. بحث هاي فراسرزمینی و اصالح الگوي کشت  

دي مختلفی را به خسارت  وي به موضوع تامین برق و انرژي الزم براي فعالیت چاه هاي موجود و استحصال آب از آنها نیز اشاره کرد و گفت: قطعی برق، بخش هاي تولی

ه مشکل دچار کرده اما خسارت بزرگتر به مرغداران، کشاورزان و دامداران آمده  ها را بو چالش دچار کرده است. این موضوع در بخش کشاورزي، استحصال آب از چاه 

 صی است. است. در ادامه این زنجیره، صنایع تبدیلی هم خسارتی جدي را تجربه کردند. حل این مشکالت در گرو همراهی و همکاري دستگاه ها و بخش خصو

 محل گردش نقدینگی واحدهاي بزرگ  *درخواست براي پرداخت تسهیالت به واحدهاي کشاورزي از

وگوي دولت و بخش خصوصی خراسان رضوي در بخش دیگري از اظهارات خود، عنوان کرد: پیشنهاداتی که براي حل مشکالت واحدهاي  رئیس دبیرخانه شوراي گفت 

مرکز است. نخست، درباره پرداخت تسهیالت از طریق بانک وگو ارسال شده که در دو حوزه متتولیدي از سوي انجمن نظام صنفی کشاورزي به دبیرخانه شوراي گفت 

بانکی به تعامل رسیدند  ها براي کمک به گردش نقدینگی واحدهاي کشاورزي است. در این زمینه، در گذشته تجربه اي در استان داشتیم؛ شرکت هایی در گذشته با شبکه  

و کارهاي مرتبط با خود کمک نمایند. این موضوع بارها اتفاق افتاد و توافق و تفاهم بین شرکت   تا از طریق گردش نقدینگی خود در بانک، به دریافت تسهیالت کسب 
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الن اقتصادي پرداخته  هاي بخش کشاورزي و شبکه بانکی برقرار شد تا از محل گردش محلی شرکت ها، تسهیالتی در قالب سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به برخی فعا

 شود. 

پروژه   موضوع در حوزه صنعت و معدن نیز براي شرکت ایمیدرو اتفاق افتاد و دو بانک با ایمیدرو توافق کردند تا از محل گردش مالی این شرکت، به  وي ادامه داد: این

و بخشی از نیاز    هاي صنعتی و معدنی معرفی شده به بانک، تسهیالتی پرداخت کنند. این همکاري موفق بوده و استقبال خوبی از سوي دو طرف صورت گرفته است 

 شرکت ها مرتفع گردید.

. بنابراین، الزم است تا سازوکار استفاده از این گردش  پیش بینی می شود    هزار میلیارد تومان  140لبافی میزان گردش نقدینگی در بانک هاي خراسان رضوي را حدود  

 هاي اقتصادي را بررسی نماییم. مالی براي پرداخت تسهیالت به بنگاه

قانون بهبود محیط کسب و کار و تکالیف مندرج در آن زد و گفت: در این ماده قانونی به خسارت هاي ناشی از قطع برق پرداخته شده   25نقبی هم به موضوع ماده  وي  

ها را دریافت گونه می توان این خسارت است. هم اکنون تبعات قطع برق براي چاه هاي کشاورزي و خسارتی که به کشاورزان وارد شده، مسئله مهمی است و باید ببینیم چ 

 کرد.

 *لزوم تعیین نحوه جبران خسارات ناشی از قطع برق 

ون بهبود مستمر محیط مجید مهدوي، دبیر انجمن نظام صنفی کشاورزي استان نیز در توضیح مشکالت ناشی از قطع برق براي واحدهاي بخش کشاورزي اظهار کرد: در قان

است که واحدهاي تولیدي نباید در اولویت قطع برق باشند و اگر اجباري به قطع موقت جریان برق بود، شرکت برق موظف است که نحوه  کسب و کار به صراحت آمده  

دو روز   این قانون آمده است که براي قطع برق باید مجوز شوراي تامین صادر شده باشد و مدت قطعی نهایتا ظرف  25جبران خسارت را تعیین کند. در تبصره یک ماده  
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قرارداد شرکت   صورت گیرد و از طرفی، با هماهنگی با شرکت هاي بیمه، نحوه پرداخت خسارات مشخص گردد. در واقع، چگونگی جبران خسارت وارده باید در متن

 برق با واحد تولیدي دیده شود.

موضوع هم به شرایط خارج از کنترل اشاره شده است و طبق آن، در شرایط   وي افزود: در شرایط عادي نیز این خسارت باید پرداخت شود. در آیین نامه مربوط به این

بخش کشاورزي را در   غیرعادي امکان قطع برق هست اما در شرایط عادي جوازي براي قطع وجود ندارد. از طرفی طبق قانون، وزارت نیرو موظف است انرژي مورد نیاز

 ساعته تامین نماید.  24تمام فصول و به صورت 

راق براي تامین  ي خاطرنشان کرد: در قانون به این اشاره شده است که تسهیالت ارزي براي توسعه زیرساخت هاي بخش کشاورزي فراهم گردد و اجازه انتشار اومهدو

 این زیرساخت ها داده شده است. اما ظاهرا بعید است که از این طریق نیاز بخش کشاورزي تامین شود.  

تولید به ویژه حوزه کشاورزي، در خصوص قطع برق حساسیت بیشتري دارد، گفت: در صورت قطع برق و خاموشی سیستم تهویه دامداري    وي با تاکید بر اینکه بخش

میل می سارت به آن ها تحها و مرغداري ها، شیر دامداري ها و مرغ هاي مرغداران از بین می رود. این اتفاق ضربه مهلکی به تولید وارد می کند و حجم باالیی از خ

 گردد. 

پیشنهاد مشخص براي حل مشکالت بخش کشاورزي درخواست شده بود؛ دو پیشنهاد مشخصا در حوزه   4دبیر انجمن نظام صنفی کشاورزي استان ادامه داد: در گذشته  

ع برق در واحدهاي حساس بخش کشاورزي  صنعت برق بود که شامل: تسهیل و تسریع برقی کردن چاه هاي آب کشاورزي است. تقاضاي ما این است که تا حد ممکن قط

حدها در پی نداشته  مثل مرغداري ها و گاوداري هاي صنعتی صورت نگیرد و در صورت قطع اضطراري، در ساعاتی این اتفاق بیفتد که مشکالت زیادي را براي این وا

 باشد.  
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وگوي استان براي مراجع متولی این بحث د بود تا پیشنهاداتی را از منظر شوراي گفت وي افزود: با توجه به اینکه تدوین برنامه هفتم توسعه در پیش است، الزم خواه 

 ارسال کنیم تا این مشکالت در انتهاي برنامه هفتم توسعه مرتفع گردد. 

صورت می گیرد. بر همین اساس، عالوه بر  لبافی بار دیگر ابراز کرد: نکته دیگري که مطرح است اینکه در برخی استان ها مثل سمنان و آذربایجان غربی، قطعی برق کمتر  

ن چه تعاملی در چه سطحی  موضوع قطعی برق حوزه کشاورزي، الزم است تاشرکت برق به دالیل تفاوت این قطعی ها در استانها بپردازد و ببینیم براي بهبود وضعیت استا

 ها دارد یا خیر؟ زي و دامداري ها و مرغداري باید صورت گیرد و آیا شرکت برق برنامه اي براي قطع کمتر برق چاه هاي کشاور

 *میزان مصرف برق حوزه کشاورزي چقدر است؟

در خراسان رضوي (به   سپس تریبون در اختیار صالحیان، نماینده شرکت توزیع برق استان قرار گرفت؛ او در پاسخ به مباحث مطروحه در بخش ابتدایی این نشست گفت:

د مصرف انرژي برق مربوط به چاه هاي کشاورزي است و سهم دیگر استان ها در این زمینه کمتر می باشد. شاید به همین خاطر آن  درص58شاندیز)    -جز مشهد و طرقبه

 ها قطعی کمتري را تجربه کنند. 

ع اضطراري امضا می کنیم. ضمن اینکه در وي افزود: ما در هنگام فروش انشعاب به واحدهاي تولیدي، توافق نامه و قراردادي مبنی بر همکاري در زمان پیک بار و مواق

 وجود نیاید. زمینه پرداخت خسارت براي صنایع و مشترکانی که انرژي برق براي آنها حیاتی است، آن ها ابتدا ملزم به تهیه ژنراتور هستند تا مشکلی به

گیرد و در صورتی که خود آن استان عملیات قطع برق را انجام ندهد،    درجه دماي هوا، قطعی برق صورت می50صالحیان تصریح کرد: هم اکنون در استان خوزستان با  

 افتد.از دیسپاچینگ ملی به طور مستقیم قطعی اتفاق می
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ر می کند  ه اي که با برق کااسفراینی، دیگر نماینده شرکت توزیع برق استان نیز در همین رابطه اظهار کرد: حساسیت مربوط به قطع برق در صنایع بسیار زیاد است؛ کور

این خسارت آن   و داراي مواد مذاب است، در صورت قطع برق، با افت دماي ذوب مواجه می شود و دستگاه دچار خسارت هاي هنگفتی می گردد. در برخی از صنایع

 قدر باالست که کوره ذوب باید تعویض گردد. 

نند که با قطع برق، ضایعات بسیاري از آن خط تولید خارج می گردد. این واقعیت است و  وي افزود: در برخی از خطوط تولید هم وقتی چندین دستگاه با هم کار می ک

 نمی توان آن را کتمان کرد. این مشکل آفرینی در تمامی حوزه ها اعم از بهداشت و درمان و بخش خانگی هم وجود دارد. 

د در همه بخش ها تامین گردد. به نظر می رسد در مجموع در حوزه سرمایه گذاري برق و  وي تاکید کرد: برق نیازي حیاتی به شمار می آید و این نیاز براي مردم بای 

اینجاست که عمر هر   زیرساخت هاي این بخش دچار عقب ماندگی هستیم. با توجه به برنامه هاي کاري ما، تجهیزات برق چند نوبت در سال سرویس می شوند؛ اما نکته

 در پایان عمر آن اگر نتوانیم قطعه را از خارج تامین کنیم، دچار مشکل می شویم.  قطعه در زمانی مشخص به سر می آید و 

 درصد می رسد 10تا  8* متوسط رشد مصرف برق در برخی سال ها به 

متاسفانه مصرف    درصد است و بیشترین رشد مصرف مربوط به صنایع مولد است ولی در کشور ما3اسفراینی خاطرنشان کرد: رشد مصرف برق در اغلب کشورها زیر  

رشد مصرف برق به    برق بیش از حد رشد کرده و این مصرف مربوط به بخش مولد نبوده است و در این زمینه تا حدي غافلگیر هم شده ایم و در برخی سال ها متوسط

 درصد می رسد.10تا  8
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د را براي بروز کمترین مشکل به کار بسته ایم، افزود: خاموشی هاي کلی در  وي با بیان اینکه مشکل امروز ما در بخش تولید برق است و در بخش توزیع تمام تالش خو

هزار  4تا    3شود. کمبود برق امسال بیش از سال هاي دیگر است به ویژه اینکه نیروگاه هاي آبی غرب کشور که  استان ها از مرکز کشور و دیسپاچینگ ملی کنترل می

 ند.  مگاوات برق تامین می کردند، دچار مشکل شده ا 

توان براي هر شهرستان یا استانی تخطی قائل شد؛ زیرا در  وي گفت: خاموشی ها به صورت آن الین از پست هاي فوق توزیع کشور کنترل می شود و در این زمینه نمی

خورد و این ه غفلت شود، پایداري شبکه برهم میگردد. میزان تولید و مصرف باید همواره یکسان باشد و اگر ثانیه اي در این زمینغیر این صورت، کشور دچار مشکل می

 عدم پایداري شبکه، موجب قطعی سراسري و فروپاشی شبکه می شود. 

 *پیگیري ها براي دریافت خسارت از شرکت برق 

محیط کسب و کار، در حال پیگیري   قانون بهبود  25حسین خانی زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي نیز در این جلسه ابراز کرد: در راستاي ماده  

 براي دریافت خسارتهاي ناشی از قطع برق صنایع هستیم و اگر کسی براي عدم جبران این خسارتها توافقی انجام دهد، خالف قانون است.  

که قطعی برقی باید واقعا طبق برنامه ریزي   وي با بیان اینکه خسارت قطعی برق براي صنایع بیشتر از بخش کشاورزي است، گفت: یکی از بحث هاي اصلی ما این است 

 وند.باشد و به برنامه اعالم شده عمل گردد. همچنین، به هر نسبتی که هر بخش از برق بهره مند است، در زمان قطعی ها، به همان نسبت متضرر ش
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یع استان و توزیع مشهد متفاوت است؛ در حوزه شرکت توزیع برق جلیل عمرانی، معاون مالی شرکت توزیع برق شهرستان مشهد نیز گفت: شرکت برق منطقه اي با توز

باال رفته است و به نظر مشهد سه موضوع وجود دارد؛ نخست اینکه قطع برق بحرانی ملی است؛ اما چون در مشهد در این سالها قطعی زیادي اتفاق نیفتاده، توقع مردم  

 اسان به دلیل تولید برق، به استانهاي دیگر هم برق میدهد.میرسد اطالعات درباره قطعی برق استانها صحیح نیست. خر

 *لزوم جلوگیري از مصرف برق غیرمجاز توسط ماینرها

اندیز را هم که نادیده سیدعلی احمد موسوي، معاون مدیر امور سرمایه گذاري سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي نیز در همین رابطه ابراز کرد: مشهد و طرقبه و ش

درصد مصرف برق استان مربوط  58درصدي بخش کشاورزي استان از مصرف برق، عجیب است و حتی در اوج مصرف هم نمی توان گفت که    58بگیریم، باز هم سهم  

مدت برق، نمی توانند فعالیت به چاه هاي کشاورزي است. از طرفی، ژنراتورهاي دامداري ها و مرغداري ها و چاه ها نیاز به سوخت دارند و گاها در هنگام قطع طوالنی 

 کنند.

د مانع فعالیت و مصرف  وي با اشاره به مصرف باالي برق توسط ماینرهاي استخراج رمزارز بیان کرد: بخش زیادي از مصرف در این حوزه غیرمجاز است و شرکت برق بای

 آن ها شود؛ زیرا واحدهاي تولیدي عمال جور افرادي که برق را به صورت غیرمجاز مصرف می کنند، می کشند.  

براساس  در بسیاري از مواقع زمان بندي قطع برق به طور دقیقی صورت نمی گیرد و به نظر می رسد اگر جلوگیري از مصرف برق ماینرها و نیز عملکرد  موسوي افزود:  

 برنامه قطعی برق، اتفاق بیفتد، مشکالت کمتري را در این حوزه شاهد خواهیم بود.

 ها*تاثیر عملکرد مدیران استانی در قطعی 
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هاي اخیر  ین نشست، امیرمهدي مرادي، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان پشت تریبون قرار گرفت و با تقدیر از عملکرد شرکت توزیع برق مشهد در سال  در ادامه ا

ورت گرفت، قطعی ها تشدید  گفت: در سنوات گذشته همواره عدم قطعی برق در استان ما مثال زده می شد؛ اما در شرایط موجود، بعد از تغییر مدیریتی که در استان ص

نعتی رخ می دهد و در  شده است. همان گونه که در استان هاي آذربایجان و سمنان و گیالن اتفاق می افتد. در استان سمنان تنها یک روز قطعی برق در شهرك هاي ص

 ین وضعیت مطلوب نیست. اصفهان هم تنها در شهرستان هاي کوچک دو ساعت در هفته قطعی صورت می گیرد؛ اما در استان ما ا 

مصرف برق توسط ماینرها    وي افزود: فعالیت برخی صنایع به شدت مرتبط و وابسته به برق است؛ صنایع لبنی از جمله این صنایع است. طبق آمار رسمی، دو هزار مگاوات

ازي انرژي صورت گرفته است اما سوخت تامین نمی شود و مردم صورت می گیرد. نیروگاه ها امروز در تولید برق و در تامین سوخت خود دچار مشکل هستند. غنی س

 باید هزینه کنند. 

رقام برق چقدر باشد و کشور را  مرادي تصریح کرد: ما نگران این هستیم که چینی ها در زمینه نیروگاه برقی سرمایه گذاري کنند و در آینده آن ها تعیین تکلیف کنند که ا

 ت برق در شرایط استیصال قرار داریم و احتمال بروز چنین خطاهایی وجود دارد. به نوعی استثمار نمایند. در صنع

به صفر برسد تا بتوان در این زمینه    وي با اشاره به راه افتادن بازار سیاه در زمینه خرید ژنراتور توضیح داد: حداقل انتظار از دولت این است که تعرفه وارد کردن ژنراتور

 بهتر عمل کرد. 

 اوج قطعی برق در کشور خواهد بود و باید برنامه ریزي شود  1402* سال 
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مگاوات برق براي شهرك هاي صنعتی وارد کردیم؛ زیرا با مشکل تامین گاز براي شهرك صنعتی توس مواجه    1800مرادي همچنین گفت: ما زمستان پارسال بیش از  

 باید به فکر آینده باشیم.  اوج قطعی برق در کشور خواهد بود و از هم اکنون 1402بودیم. سال 

خراسان رضوي باید به این موضوع ورود کند و براي برق استان سهم خواهی نماید. چطور استان گیالن میتواند در این زمینه سهم خواهی  محترم وي تاکید کرد: استاندار

 کند و استان ما در این خصوص اقدامی نمی کند؟ 

این موضوع باید از سوي استانداري پیگیري گردد. این موضوع مساله اي ملی است. استاندار باید در زمینه سهم خواهی براي تامین  عمرانی بار دیگر ابراز کرد: موافقم که

 برق استان و جلوگیري از قطعی برق اقدام کند. 

فیدر باقیمانده باید تمام بار مصرف    285فیدر دخالت کرد و    150فیدر وجود دارد که نمی توان در   450دبیر انجمن مدیران صنایع استان بار دیگر گفت: در مشهد کمتر از  

یافتی بسیاري از صنایع با میزان برق برق را تامین کنند. بنابراین شرکت برق باید در نوع توزیع برقی که در هر فیدر پیاده میکند، برنامه ریزي داشته باشد. همچنین، برق در

 م مسکونی برق آن ها ممکن است قطع گردد و این باعث ضرر و زیان بیشتر آن ها می شود. مسکونی یکسان است و هم از نظر صنعتی و ه 

 *درآمد حاصل از فروش امالك مازاد دولتی می تواند به حل مشکالت حوزه برق کمک کند 

مازاد دستگاههاي دولتی، متاسفانه دستگاهها به درستی لبافی در جمع بندي مباحث مطرح شده در این نشست ابراز کرد: در حوزه تامین بودجه استان از محل فروش امالك  

براي سرمایه گذاري  عمل نکردند و اگر همه دستگاهها به این موضوع ورود میکردند، امروز مجموعه برق تا این حد به پیمانکاران بدهکار نبود و بخش خصوصی هم  

 اقدام میکرد.  
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شده داریم اما دستگاه ها براي واگذاري آن ها راضی نمی شوند در حالی که قانون آنها را در این زمینه مکلف نموده  وي خاطرنشان کرد: آمار فراوانی از امالك مازاد رها  

 است. 

 وگوي استان عنوان کرد: در زمینه انرژي تجدیدپذیر خانگی در سال گذشته از سوي برخی معین ها اقدام شد و در برخی شهرستان ها ورود رئیس دبیرخانه شوراي گفت 

از این محل براي شرکت برق    به این موضوع اتفاق افتاد؛ اما اکنون دیگر ورود به این موضوع مقرون به صرفه نیست و از طرفی، با توجه به نرخ خرید تضمینی، خرید برق

 امکان پذیر نیست. 

کند و از آن سو، سوخت مورد نیاز براي این ژنراتورها تامین گردد، می  وي افزود: اگر براي بخش خصوصی این بستر فراهم شود که بتواند با تعرفه صفر ژنراتور را وارد

 توان به این موضوع به عنوان یکی از پیشنهادهاي اصلی براي حل این مشکل توجه نمود. دولت باید بسترسازي را در این زمینه انجام دهد.  

زرگ و فوالد، براي توسعه واحدهاي کوچکتر تسهیالتی داده شود و باید ببینیم سازوکار این  لبافی گفت: پیشنهاد این است که از محل گردش نقدینگی واحدهاي معدنی ب

 وگوي استان شوراي هماهنگی بانک ها را مکلف به پیگیري این موضوع کرد.  موضوع را میتوان فراهم کرد یا خیر. میتوان از طریق شوراي گفت 

ي استان نیز در زمینه مدیریت گردش مالی واحدهاي بزرگ براي پرداخت تسهیالت به واحدهاي کوچک بخش  جواد کدخدا مزرجی، کارشناس شوراي هماهنگی بانک ها

کرد و پیشنهاد داد و به    کشاورزي، بیان کرد: تا زمانی که رسوب حساب اتفاق نیفتد، قدرت بانک براي پرداخت تسهیالت افزایش نمی یابد. میتوان در این زمینه ورود

 رح یا واحدهاي زنجیره تامین آن واحد بزرگ، تسهیالت داد.پیمانکاران طرف ط
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حال حاضر منابع گردش مالی وي ادامه داد: اگر منابع گردش مالی به بانک هاي استان بازگردد، می توانیم در زمینه تسهیالت دهی به واحدهاي کوچکتر اقدام کنیم، در  

 برخی واحدها در خارج از استان است 

با توجھ بھ اینکھ قطعی برق  ، ، استخرھای پرورش ماھی پیرامون چگونگی اتخاذ تدابیر الزم برای تامین برق مورد نیاز بخش کشاورزی از جملھ مرغداریھا ، چاه ھای آب کشاورزی ،دام ،گلخانھ ھا 
و بعضا غیر قابل جبران بر فعالیت ھای بخش دارد و از طرفی استان خراسان رضوی بھ لحاظ میزان    ناشی از عدم امکان تولید توسط نیروگاھھای آبی و افزایش ظرفیت برق مصرفی تاثیر مستقیم 

 موارد زیر برای عبور از وضعیت موجود توسط دو بخش خصوصی و تعاونی و دولتی پیشنھاد گردید: مینماید تولید برق بیشتر از ظرفیت مصرفی استان تولید 

 مصوبات جمع بندي و

مسئول   مصوبات جلسه  ردیف 

 پیگیري 

مهلت  

 پیگیري 

 الف 

واردات ژنراتور  براي تامین انرژي  بخشی از نیاز کارخانجات و بنگاههاي اقتصادي از طریق  ژنراتورهاي اضطراري برق پیشنهاد میگردد ،  -
از    مصرف بنگاههاي اقتصادي اعم از بخش خصوصی ، دولتی و تعاونی با تعرفه صفر و تعهد تامین سوخت مورد نیاز   نیاز    با ظرفیت مورد

 خانه هاي ذیربط از جمله نیرو، صمت، نفت، کشور، صورت پذیرد و مراتب در جلسه شورا مطرح گردد. طریق وزارت

براي عبور از وضعیت موجود پیشنهاد گردید،  موضوع فروش اموال مازاد    پیمانکاران   شرکتهاي استانی و  با توجه به بدهی  وزارت نیرو به -
مطرح و    1399ابط اجرایی بودجه،  مجددا در جلسه شورا به دلیل عملکرد ضعیف سال  دولت در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه و ضو

 دنبال شود  

 ا دبیرخانه شور

دبیرخانه 

،دبیرخانه شورا

شوراي گفت و 

 گو، 

استانداري   

 خراسان رضوي

 ده روز 
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از    بیست درصد    مکلف بودند ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداقل      با عنایت به اینکه حسب تکالیف قانونی دستگاههاي اجرایی در طول برنامه  -
یروگاههاي خورشیدي تامین کنند ولی عمال این تکالیف اجرایی نگردید لذا  ید پذیر و ناز طریق انرژي هاي تجد  مجموعه    مصرفی برق  نیاز  

 مقرر شد در شوراي گفت و گو مطرح و تصمیمات الزم اتخاذ گردد. 

استاندار محترم خراسان رضوي طی نامه اي به  وزارت نیرو با توجه به اینکه    ضمن طرح موضوع در شوراي گفت و گو ،  پیشنهاد گردید-

 قطع برق واحدهاي صنفی ،معدنی ، کشاورزي اخذ شود. ولید برق دارد،  مجوز الزم براي جلوگیري از راسان رضوي بیش از نیاز مصرفی تخ

موضوع نقش موثر رسانه در فرهنگ سازي براي استفاده بهینه در مصرف  برق مقرر شد،  در شورا مطرح و سازو کار الزم از طریق صدا  -5
 نه ها توسط اداره کل ارشاد اسالمی و سایر نهاد ها فراهم گردد و سیما و سایر رسا

 صدا و سیما،  

اداره کل ارشاد   

            اسالمی

 

 ب

شرکتها و کارخانجات بویژه در حوزه معدنی و فوالدي  از محل گردش حسابهاي    مورد نیاز حوزه بخش کشاورزي    موضوع تامین نقدینگی
 مقرر شد به شورا پیشنهاد شود، 

  کمیسیون هماهنگی بانکها اعالم امادگی نمود،  در صورتی که  استانداري محترم استان خراسان رضوي  پیگیري نمایند تا شرکتها و بنگاههاي 

فعال در استان خراسان رضوي  نسبت به انتقال گردش نقدینگی واحد مستقر در استان  از مرکز و یا سایر استانها به  خراسان رضوي   موثر
انتقال  دهند،  معادل گردش ایجاد شده منابع الزم از محل مورد نظر در اختیار استان براي ایجاد ، توسعه، حفظ و نگهداشت واحدهاي  

 د. اقتصادي قرار گیر

استانداري  

محترم  

خراسان،  

کمیسیون 

 هماهنگی بانکها 

 ده روز 

 
 


