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 مشروح  مذاکرات

 استان کیمحصوالت استراتژ ژه یو یارائه گزارش نحوه ارسال مرسوالت پست :  دستور پیش از 

به ارائه گزارشی درخصوص پتانسیل های مجموعه پست    مدیرکل پست خراسان جنوبی -علی الهامیدر ابتدای جلسه  

در خصوص تجارت الکترونیک جهت ارتقای فروش محصوالت استراتژیک استان پرداخت و گفت اگر بتوانیم فروش و بازاریابی  

تجارت    در استان مشکل فروش و بازاریابی داریم که با توجه به بحث   .کمک به رونق تولید کرده ایم  ترا رونق دهیم درحقیق

کمک نمائیم. الهامی  نیز  و در نتیجه به تولید این محصوالت    الکترونیک می توانیم زمینه فروش محصوالت استان را ارتقاء

سپس    و   ابتدا به بیان مباحثی درخصوص تجارت الکترونیک، مزایا و راهکارهای ایجاد یک کسب و کار الکترونیکی پرداخت

 صوص فروش انبوه محصوالت بومی استان پرداخت.به تشریح پیشنهادات مجموعه پست درخ

،  عدم محدودیت زمانی و مکانی  ،فراگیر یا به عبارتی جهانی شدن تجارتی تجارت الکترونیک را  یاالهامی عمده ترین مزا

عنوان  کاهش تردد ها و رفت وآمد  ،  دسترسی آسان به اطالعات،  کاهش قیمت تمام شده محصوالت،  افزایش درصد فروش 

نمونه های موفقی از   نیز  با اشاره به دیجی کاال به عنوان یک نمونه موفق در زمینه تجارت الکترونیک گفت در استاننمود و 

هزار   5شد و روزانه حدود   ه با پست وارد مذاکر 1398تجارت الکترونیک داریم از جمله شرکت کویر تایر که در ابتدای سال 

هزار حقله    110میلیون و    2حقله الستیک را از طریق شبکه پستی به آدرس مشتریان ارسال می کند و تا کنون بیش از  

ق شبکه پستی ارسال شده است که کمک زیادی به نقدینگی کارخانه و فروش این محصول بوده  الستیک در استان از طری

 است. 

افزود مؤلفه    مدیرکل پست در ادامه مؤلفه های تجارت الکترونیک را سه مؤلفه الکترونیکی، مالی و فیزیکی عنوان نمود و 

مالی بستر یا زیرساختی که وجه کاال مؤلفه نمائیم.  الکترونیکی یک بستر سایت است که ما بتوانیم محصول را در آن عرضه  

را از خریدار به فروشنده منتقل نماید و مهم ترین وجه که معموالً اغلب شرکتها قادر به ارائه آن نیستند شبکه منظم فیزیکی  

ط کشور دارد و  پست به لحاظ گستردگی که در همه نقا  ،می باشد که کاال را از فروشنده تحویل و به دست خریدار برساند 

به صورت مویرگی تا سطح و عمق روستا ها امکان ارائه خدمات را دارد و به دلیل همین گستردگی می تواند وجه فیزیکی و  

 نقش اصلی را در تجارت الکترونیک ایفا نماید.  

گی، امکانات ترابری،  معرفی زیرساخت های پست، الزام قانونی، پیشینه و پشتوانه اطمینان، سطح دسترسی، شبکه توزیع مویر

خطوط پستی، زیرساخت های فناوری، قابلیت های تکنولوژیک و قابلیت های عملیاتی پست از دیگر موارد مطرح شده توسط  

پیشنهادات درخصوص خرید و فروش اینترنتی محصوالت  مدیرکل پست استان در این جلسه بود. در پایان الهامی به تبیین  

 پرداخت و گفت:استان ل پست بومی استان از طریق اداره ک 

بنا به دستور استاندار محترم یک سایت اینترنتی و تخصصی برای محصوالت استراتژیک استان طراحی و آماده بهره برداری  

الهامی هدف گذاری ارائه این    می باشد که شامل سه محصول زرشک، زعفران، عناب و سایر محصوالت استان می باشد.

یک کیلو زرشک، یک کیلو عناب و   ،ران استانی برای هر خانواده ایرانی  به طور متوسط در هرسالرا با حمایت مدیسرویس 

یک مثقال زعفران درب منزل با کمترین قیمت تمام شده و بدون واسطه در هر جای کشورعنوان نمود و افزود با این احتساب 
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به صورت نقدی وجود دارد. مدیرکل پست استان   تن زعفران  100 و  هزار تن زرشک20،  هزار تن عناب  20پتانسیل فروش  

هدف گذاری    ت به منظور محقق شدنحصوالاین م  دریافت انبوه محصوالت بومی استان و خرده فروشی   الزامات اجرا جهت

 موارد ذیل عنوان نمود:  انجام شده را 

از کشاورز )محصول آماده   -1 بعد  از حلقه  را  تامین کننده ای که محصول  فروش( در اختیار  انتخاب 

به نحوی که بر اساس سفارشات روزانه  کاال را تحویل    مسئول سرویس پست لجستیک قراردهد

 ) به عهده سازمان متولی در استان خراسان جنوبی(  واحد مربوطه در پست نماید

  افت یر، د تیسا  یبانیپشت  :هوشمند( شامل ی)انباردار کی پست لجست سی سرو  ی و راهبر تی ریمد -2

بند،   سفارشات روزانه ل  یپست  یبسته  و    یرهسپار  اتیعمل ی،  ریآدرس و کدرهگ  یگذار   بلی و 

)به عهده اداره ،  (CRM)انیارتباط با مشتر  تیریمد ،  ارسال و کاال(  نهیوجوه )هز   تیر یمد،  ارسال

 ( یکل پست خراسان جنوب

  ی برا  غاتیانفجار تبل  ، لوتیو پا  یشیو گذراندن زمان آزما  ندهایو فرآ  رساختهایبعد از آماده شدن ز  -3

اطالع ی،  رسانه مل  ق ی از طر  یسراسر  غاتیتبل:  ردیصورت پذ   لیذ  یاز بسترها  یعموم  یاطالع رسان

هدفمند به همه    غاتیارسال تبل ،  سطح کشور  ی پست  ینصب بنر در همه واحدها  قی از طر  یرسان

 یبرند ساز ،  یده رقم  یکد پست   یکشور با استفاده از بانک اطالعاترستورانها و... سطح    فروشگاهها، 

موضوع در   نیبا اختصاص اعتبارمرتبط با ا) یاختصاص   نگیج یبا استفاده از پک  یمحصوالت ارسال

 (  دیرونق تول یراستا

 

ون برنامه ریزی جهاد  در پایان رئیس اتاق بازرگانی، معاون دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری و معا

اداره  کشاورزی استان به ارائه نظرات خود درخصوص گزارش ارائه شده پرداختند و بنا به دستور استاندار محترم مقرر شد:  

کل پست استان نسبت به برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با حضور دستگاه های متولی )جهاد کشاروزی، تعاون روستایی، 

همکاری   و  بازرگانی، تعاون و ... ( در محل آن اداره کل اقدام و ساز و کار الزم را فراهم و گزارش نهایی را جهت اجرااتاق های  

 دستگاه ها در شورای گفت و گوی استان ارائه نماید.
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از عدم امکان ثبت درخواستت در   یحوزه استتخراج رمز ارز ناشت  یمشتکالت فعاالن اقتصتاد (:  1دستتور جلسته )

 و ارائه راهکار یسامانه مربوطه جهت صدور پروانه بهره بردار

مسئول دبیرخانه   – مهری دستجردی ، نوبی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان ججلسه  دومینو   در سی

رویه های جاری،  فعاالن اقتصادی حوزه استخراج رمز ارز از مبادی قانونی و براساس  شورای گفت و گوی استان با بیان اینکه  

نسبت به اخذ پروانه تأسیس اقدام نموده و در مهلت تعیین شده نسبت به سرمایه گذاری، خریداری دستگاه ها، تجهیزات و  

آماده سازی محل اقدام و آماده فعالیت می باشند که به دلیل حذف لینک درخواست ثبت پروانه بهره برداری استخراج رمز  

ن یاب( امکان اخذ مجوز بهره برداری و شروع فعالیت را ندارند که با توجه به سرمایه گذاری انجام  ارز از سامانه مربوطه )بهی

شده، شتاب باالی تکنولوژی تولید ماینرهای جدید و کاهش بازدهی و کارایی ماینرهای موجود، استخدام نیرو و .... و در  

زه که در صورت ادامه این امر و بالتکلیفی درخصوص زمان  نتیجه تحمیل خسارت و ضررهای جبران ناپذیر به فعاالن این حو

شروع فعالیت، قطعاً موجب ورشکستگی و حذف آنان از چرخه تولید قبل از شروع فعالیت خواهد شد، موضوع در دستور کار  

 شورای گفت وگوی استان قرار گرفت که درجلسات کارشناسی پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه گردید:

از تأسیس گرفته و در مرحله راه اندازی می باشند و برق آنها تأمین شده است و تأییدیه شرکت  افرادی که جو .1

توزیع برق را دارند در اولویت قرار گرفته و هرچه سریعتر و حتی المقدور با همان آیین نامه قبلی اجازه صدور  

 پروانه بهره برداری صادر گردد.

أمین مکان، خرید زمین از شرکت شهرکها، خرید ماینر و ... اقدام  افرادی که جواز تأسیس گرفته و نسبت به ت .2

نموده اند اما تأمین برق نشده اند تازمان ابالغ آیین نامه جدید اجازه پیگیری جهت اخذ انشعاب و تأمین برق  

 داده شود و در اولویت دوم صدور پروانه بهره برداری قرار گیرند.

ته و پیشرفت چندانی نداشته اند و یا جواز تأسیس نگرفته اند تا زمان  سایر موارد یعنی افرادی که جواز گرف .3

 ابالغ آیین نامه جدید منتظر بمانند. 

مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی استان در ادامه اظهار داشت با توجه به تصمیمات کمیته کارشناسی مقرر شد این  

جلسه  در ادامه    .نظرات سایر شورهای استانی نیز اخذ گردد  موضوع طی مکاتبه ای با سایر استانها مطرح و پیشنهادات و 

 اعالم گردید. سمنانو  کرمان ، بوشهر، خوزستان، خراسان شمالینظرات استان های زنجان، 

این حوزه یک رویه قانونی    به نمایندگی از فعاالن اقتصادی این حوزه بیان داشت:فعال حوزه رمز ارز    –کاظم ابراهیمی  

زیرساخت الزم فراهم و نسبت به    ،شامل اخذ جواز تأسیس از سازمان صمت بود که برابر قوانین و دستور العمل هاداشت که  

اخد جواز تأسیس و استعالمات الزم و سرمایه گذاری اقدام نموده و پیشرفت فیزیکی داشته و آماده بهره برداری و شروع  

فعالیت صادر و تولید را آغاز کنیم که با توجه به محقق نشدن این امر    ه ازفعالیت می باشیم که قرار بود از ابتدای مهرماه اج

متحمل خسارات فراوانی شده ایم و علی رغم اینکه روال قانونی و استعالمات الزم اخذشده   ،ام شدهجمیزان سرمایه گذاری ان  و

بر نیروی جذب شده و ظرفیت اشتغال موجود،    امکان دریافت پروانه بهره برداری و شروع فعالیت را نداریم. ابراهیمی با تأکید 

و    سرمایه گذاری انجام شده، آپدیت سریع تکنولوژی ماینرها و عدم توجیه اقتصادی با تولید این ماینرها در ماه های آینده

ما کلیه    در نتیجه خروج از چرخه تولید قبل از شروع فعالیت، فعاالن اقتصادی این حوزه را شکست خورده اعالم نمود و افزود 
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جوانب و ریسک های این فعالیت را پذیرفته و دانسته پا به عرصه این کار گذاشته ایم از جمله نرخ باالی شرکت های خدمات 

رسان اعم از باالترین قیمت زمین در شهرک های  صنعتی، تعرفه صادراتی برق و ... . ابراهیمی با اشاره به ارزآوری این فعالیت  

افرادی که از  حدها قطعاً بسیاری از  او تثبیت نرخ دالر اعالم داشت در صورت اجازه فعالیت به این وو تأثیر آن در کاهش  

مجاری قانونی  طریق  از  مشغول هستند به فعالیت  به انجام این کار  و به صورت غیر قانوی    دستگاه های غیر مجاز  طریق  

بروز مشکل درخصوص بلوکه شدن سرمایه در خارج از  ان  ترغیب خواهند شد. این فعال حوزه رمز ارز با بیان اینکه در زم

از این گروه نخو نیز حمایتی  تنها  اکشور  اذعان داشت فعاالن این حوزه تمام این موارد و ریسک ها را پذیرفته و  هد شد 

سازمان صمت و  . ابراهیمی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی و حمایت می باشد اجازه فعالیت   آنان درخواست

انشعاب برق    خرید   شرکت توزیع نیروی برق استان اعالم داشت موافقت نامه شرکت برق اخذ و نسبت به تغییر تعرفه و یا 

اقدام و منتظر صدور پروانه بهره برداری هستیم که این بالتکلیفی خسارات فراوانی را به دنبال داشته است و تقاضا نمود  

طح ملی تا زمان مرتفع شدن این مشکل اجازه فعالیت کوتاه مدت با مجوزهای استانی صادر  عالوه بر پیگیری موضوع در س 

 گردد. 

هیأت وزیران فعالیت رمز    1398، بیان داشت: در مرداد ماه  معاون امور صنایع سازمان صمت استان-حامد حسن نژاد

توجه به اینکه ورود دستگاهها به کشور به    مصوب نمود و صدور مجوز را برعهده وزارت صمت نهاد و بارا به صورت قانونی  

ماه   مرداد  در  بود  انجام شده  قانوی  غیر  ثبت    1399صورت  و  عوارض  پرداخت  منظور  به  تکلیف دستگاهها  تعیین  جهت 

مهلت یک ماهه در نظر گرفته شد که این امر انجام و سامانه بهین یاب جهت صدور مجوز تأسیس و  بهین یاب،  درسامانه  

فعاالن این حوزه می توانستند در واحدهای تعطیلی که صرفاً مستقر در شهرک    ،دستورالعمل  س فعال شد و براسا   بهره برداری

کیلووات می باشند فعالیت و جواز تأسیس و بهره برداری    250های صنعتی سه سال از تعطیلی آنها گذشته و دارای برق  

صدور پروانه در هر واحد صنعتی فعال یا    و   غییر و اجازه فعالیت که با مصوبه هیأت مقررات زدایی شرایط فوق ت  اخذ نمایند 

امسال با توجه به   تابستان کیلووات صادر شد تا اینکه در  100چه در داخل و چه در خارج از شهرک صنعتی با برق  ، تعطیل

متوقف شد و متعاقب    مشکالت بحران برق و دستور رئیس جمهور وقت تا ابتدای مهرماه سال جاری کلیه فعالیتهای رمز ارز 

به وزارت صمت در خصوص حذف لینک صدور جواز تأسیس و بهره برداری    ر وزارت نیرو و وزارت کشو  سوی   از  ای   نامه  ،آن

 .  ابالغ گردید رمز ارز 

و تعداد واحدهای دارای    70معاون امور صنایع سازمان صمت استان در ادامه تعداد واحدهای رمز راز دارای جواز تأسیس را 

واحد در استان اعالم نمود و افزود در سایر استان ها هم وضعیت و نسبت آمار پروانه های تأسیس و    2از بهره برداری را  جو

بهره برداری به همین صورت می باشد. حسن نژاد در ادامه افزود: فعاالن این حوزه امیدوار بودند که این مورد از ابتدای  

فعال گردد که این امر محقق نشد و تنها به افرادی که پروانه بهره برداری  ه برداری  بهرمهرماه مرتفع و لینک صدور پروانه  

دارند اجازه فعالیت داده شد ولی لینک سامانه بهین یاب جهت صدور پروانه بهره برداری واحدهایی که جواز تأسیس گرفتند،  

ینه های سنگینی شدند. معاون امور صنایع  متضمن هزلذا  انشعاب خریداری و تأمین محل و دستگاه ها نمودن باز نشد و  

میلیارد تومان اعالم نمود و افزود حذف لینک    5این واحدها را باالی  استان حداقل میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط  

صدور پروانه براساس نظر نهاد ریاست جمهوری و در اختیار وزارت کشور است و وزارت صمت از وزارت نیرو و شرکت ملی  
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فرآورده های نفتی در این خصوص استعالم و پاسخ را برای وزارت کشور ارسال نموده است که تاکنون از سوی وزارت    پخش

کشور در این خصوص اعالم نظری نشده است. حسن نژاد در ادامه با تأکید بر تحمیل خسارات سنگین بر فعاالن این حوزه  

را حل موقت مشکل در استان اعالم نمود و    حوزه متقاضیان این    درخواستضمن تأیید پیشنهادات جلسه کارشناسی شورا،  

گفت با توجه به اینکه سازمان صمت استان امکان صدور هیچ گونه پروانه بهره برداری دائم یا موقت در این حوزه را ندارد در  

 ماینری صادر شود.با اعمال تعرفه  ت د با نظر شرکت توزیع برق اجازه فعالیت موقنصورتی که کلیت استان موافق باش 

، بیان نمود: در بحث رمز ارز برای بررسی درخواست در ابتدا  معاون فروش شرکت توزیع برق استان  –محسن بخشایی  

خواهد کرد و   تجواز تأسیس کفایت می کند و اگر شرایط فنی برق در محل موردنظر جوابگو باشد شرکت توزیع برق موافق

و یا درخواست تغییر کاربری در صورتی که در واحدهای تعطیل و یا واحدی  ید نسبت به خرید انشعاب برق  فعاالن اقتصادی با

اقدام نمایند و در این خصوص مشکلی وجود ندارد چون مصوبه مربوطه ابالغ شده است و    ،که تغییر فعالیت داشته است

ی با تأیید پیشنهادات مطرح شده درکمیته کارشناسی قیمت مصوب برای واحدهای تغییر کاربری نیز مشخص می باشد. بخشای

شرکت توزیع برق استان برای صدور قبض برق  واحدهایی که تأییدیه    ،شورا اعالم نمود در صورت اجازه فعالیت به این واحدها

ره به آمار اعالم  شرکت برق را داشته و تأمین برق و تغییر تعرفه شده اند مشکلی ندارد. معاون فروش شرکت توزیع برق با اشا

مگاوات   2واحد آماده بهره برداری در استان را زیر    17شده از سوی سازمان صمت استان میزان برق مورد نیاز جهت فعالیت  

براساس الزامات دستور العمل مربوطه کلیه این واحدها مجهز به تابلوی هوشمند می باشند و به محض  اعالم نمود و افزود  

 واحدها قطع خواهد شد.برق این  ، بروز بحران

ضمن تصویب پیشنهادات کمیته کارشناسی با توجه به موارد مطرح شده و مکاتبات سایر شوراهای استانی؛    جلسه  در پایان

براساس دستور استاندار محترم مقرر شد    ،شورا جهت پیگیری از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ملی

( آمار و اطالعات مربوط به واحدهای رمز ارز را طی مکاتبه ای به  09/1400/ 07سازمان صمت استان طی روز آتی )مورخ  

معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استان اعالم و سپس مکاتبه ای از سمت استانداری به وزارت کشور جهت پیگیری  

   اول ذکر شده در پیشنهادات کارشناسی ارسال گردد.  گروه  2وع در قالب  سریعتر موض
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 زرشک یبارگاه ها جادیمرتبط با ا یدر صدور مجوزها عیارائه راهکار درجهت تسر (: 2دستور جلسه )

اعالم نمود یکی از معضالالت و مشالکالتی که  نائب رئیس کمیستیون کشتاورزی اتاق بازرگانی بیرجند   -احستان بیکی

محصالول زرشالک در بحث صالادرات به سالایر اسالتان ها و خارج از کشالور دارد بحث شالرایط خشالک کردن، بار میکروبی و فراوری  

درصالد این معضالل را بحث تسالهیل احداا بارگاه   70-80  آن می باشالد. بیکی  اولین و مهم ترین گام درجهت از بین بردن

های زرشالالک برای همه کشالالاورزان و باغداران اعالم نمود و افزود باتوجه به پراکندگی باغات در اسالالتان و خرده مالک بودن  

قرار خراسالان جنوبی بحث صالدور مجوز های بارگاه در دسالتور کار دبیرخانه شالورای گفت وگوی اسالتان    کشالاورزان و باغداران

گرفت و پس از برگزاری جلسالات متعدد کارشالناسالی در محل اتاق بازرگانی و اسالتانداری )به ریاسالت معاون محترم هماهنگی 

 امور اقتصادی استانداری( موارد ذیل جهت رفع مشکل کشاورزان استان پیشنهاد گردید:

ستازمان امور اراضتی   1400/ 01/ 30مورخ   451081بخشتنامه شتماره  8با عنایت به اینکه براستاس بند  .1

کشتور، صتدور هرگونه مجوز اتاق کارگری و نگهبانی برروی استتخرهای ذخیره آب کشتاروزی، بارگاه 

استت، پیشتنهاد گردید موارد ذیل از طریق شتورای گفتگو در ستطح ملی  شتده   های زرشتک و ... ممنوع

 پیگیری گردد:

I. های  ا بارگاه  ساختمان  روی  بر  بنا  مجوز ساخت  و  مکان صدور  منظور حفاظت  به  عناب  و  زرشک 

افزایش امنیت در برابر سرقت محصول و جلوگیری از زیان کشاورز و کاهش هزینه رسیدگی به باغات 

با توجه به حضور خانواده کشاورز در مزرعه و همچنین عدم نیاز به تغییر کاربری اراضی جهت ساخت  

 خانه کارگری

II. 2500مترمربع به حداقل    5000جوز بارگاه زرشک از  کاهش حداقل متراژ مورد نیاز جهت دریافت م  

 ( باتوجه به خرده مالک بودن کشاورزان منطقه  -مترمربع )مطابق با روال گذشته صدور مجوز

III.  با توجه به اینکه بسیاری از کشاورزان استان خرده مالک می باشند در مواردی که محصول زرشک

شت شده است و یا محصول زرشک در باغی که  کشاورز در درختان پراکنده و در باغات مختلف ک

دارای محصوالت مختلف می باشد، تعداد درختان زرشک متناسب با حداقل سطح تعیین شده جهت  

دامنه کوه    درروستائیان    برخی از  اینکهبا توجه به  )  صدور مجوز بارگاه زرشک، مالک عمل قرار گیرد. 

بتوانند مجوز بارگاه در واحد سطح نیست  به صورت پراکنده زرشک کشت می کنند و درختانشان  

 دریافت نمایند( 

 

نائب رئیس کمیسالیون کشالاورزی اتاق بازرگانی با تأکید مجدد بر پراکندگی باغات و بحث خرده مالکی اکثر اراضالی کشاورزی 

برگ با   اسالتان که فاقد سالند رسالمی و محضالری می باشالند اذعان داشالت بسالیاری از کشالاورزان قادر به پیگیری اخد سالند تک

و غالباً به دلیل شالرایط کاری نیز توانایی و اطالعات  شالتهد ندانااداره ثبت اسالت  از طریقتوجه به شالرایط بحث شالمیم و ... را 

دسالتورالعمل جدید صالدور مجوز    لذا ندارند خصالوص سالند درالزم جهت پیگیری و مراجعه به مرکز اسالتان یا ادارات تابعه را  
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از این رو پیشالنهاد بعدی جلسالات کارشالناسالی را به شالرح ذیل بارگاه های زرشالک را با چالش بسالیار جدی مواجه نموده اسالت 

 اعالم نمود:
 

بوده    یکردن محصوالت کشاورز  نهیبه  یکه در راستا  ییطرح ها  ایزرشک    ی. در گذشته بارگاه ها2

و باغها مجوز صادر    یزراع  یاراض  یاربرقانون حفظ ک  1ماده    4تبصره    یاست براساس موافقت نامه ها

بود    انجامقابل    یاز متقاض  ینداشت و با قولنامه و اخذ تعهد محضر  تیبه سند مالک  ازیکه ن  دیگرد  یم

ابالغ به  با توجه  العمل شماره   یمحترم جهاد کشاورز  ریوز   هیاما درحال حاضر  مورخ    26213)دستور 

مند مدرک   ازیمطرح شود که ن  کیماده    کیتبصره    ونیسیدر کم  دیموارد حتما با  نی ( ا1399/ 10/ 29

با    ی( متی سند مالک  ای  یثبت   یمعتبر )اعم از حکم دادگاه، گواه  تیمالک ا  توجهباشد که  در    نکهی به 

  ی و محضر  ی فاقد سند رسم  یکشاورز   یمطرح و اکثر اراض   ی بحث خرده مالک  یاستان خراسان جنوب

را    یو خانه کارگر  یادار  یزرشک، انبار، قسمت ها   یدور مجوز گلخانه ها، بارگاه هاباشد بحث ص  یم

با توجه به   یم  شنهادیمواجه نموده است لذا پ  یاست با چالش جد  یکاربر  رییمند تغ  ازیکه ن گردد 

ابالغ  یشدن خراسان جنوب  یاستان، مستثن  طیشرا   1399/ 10/ 29مورخ    26213شماره    هیاز موضوع 

گردد.   یریگیپ  یدر سطح مل  یدولت و بخش خصوص  یگفتگو  یشورا   قیاز طر  یوزارت جهاد کشاورز

  ی اراض  یاربرقانون حفظ ک  کیماده    4)درخواست استان: صدور مجوز همانند گذشته براساس تبصره  

 (یو باغ  یزراع 
 

هادات فوق الذکر در جلسه کارشناسی ن، اعالم نمود پیشکشاورزی استانمدیر امور اراضی سازمان جهاد    -عزیز باقری

با حضور معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استان به تفصیل بررسی گردید وی اظهار داشت ایجاد بارگاه دغدغه می  

آسیب شناسی انجام    باشد ولی ساخت اتاق کارگری برروی بارگاه خیر. مدیرامور اراضی جهاد کشاورزی اذغان داشت براساس 

. وی ضمن تأکید بر لزوم احداا ممنوع شده است  4شده در سطح کشور مجوزهای اتاق کارگری بر روی فعالیت های تبصره  

  2500به    متر حدنصاب باغات جهت صدور مجوز بارگاه های زرشک   5000بارگاه های زرشک بیان داشت پیشنهاد کاهش  

متر ابالغ گردید بالفاصله درخواست استان به مرکز منعکس و    5000که    1398و در سال  ما نیز می باشد    ، پیشنهادمتر

متر اعالم شد که مورد پذیریش مرکز قرار نگرفت اما این مورد پیشنهاد   2500پیشنهاد انجام فرایند مطابق رویه قبلی براساس  

هم پیگیری خواهیم کرد. مدیرامور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان    ما نیز می باشد و قبالً مکاتبات انجام شده و مجدداً 

دربحث باغات پراکنده و لحاظ نمودن تعداد درختان اعالم نمود در صدور مجوز بارگاه ها به همین روال عمل می شود و  

ورد در واقع مهم ترین  مدنظر قرار می دهیم. باقری در خصوص پیشنهاد آخر تأکید نمود این م  تلفیقی از سطح و درخت را

 می باشد که مشکل بسیار بزرگی است که به تفصیل توضیح می دهم:    4چالش موجود در بحث تبصره 

اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اعالم نمود در مرداد ماه   به    1399مدیرامور  بنا  اداری  هیأت عمومی دیوان عدالت 

کش جهاد  وزارت  از  کشور  کل  بازرسی  سازمان  تبصره  شکایت  العمل  دستور  اینکه    4اورزی،  بیان  با  باقری  کرد.  باطل  را 
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معتبر بود و به ما این اختیار را می داد    1399که قبل از رأی دیوان عدالت اداری اجرا می شد تا سال   4دستورالعمل تبصره 

اورزی صادرکنیم و ارائه  را برای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کش  4که خارج از محدوده شهرها و روستاها مجوز تبصره  

سند هم الزامی نداشت و با ارائه یک تعهد محضری مجوز صادر می شد و شرایط صدور مجوز بسیار ساده بود که با رأی  

دیوان این دستورالعمل باطل و وزیر وقت جهاد کشاورزی دستور العمل اصالحی را که منطبق با رأی دیوان بود و قلمرو  

ض قرار گرفته بود را کوچک تر کرده و در محدوده مدنظر رأی دیوان بود و همچنین اعالم شد که  ا د اعتررقانونی را که مو 

ز صادر گردد که آن موارد همه صادر شده است. به موازات این اقدامات پرونده هایی که از قبل تشکیل شده است هم مجو 

  24که در    "رفع موانع تولیدات بخش کشاورزیطرح پشتیبانی و  "درجهت اصالح قانون نیز پیشنهادات الزم ارائه شد و  

این مورد اصالح شده است که این طرح در مهرماه    12در مجلس شورای اسالمی مصوب شد در ماده    1400شهریورماه  

توسط شورای محترم نگهبان به دلیل یک سری از ایراداتی که در سایر مفاد این طرح بود مجدد به مجلس شورای اسالمی  

د و کمیسیون کشاروزی مجلس درصدد رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان می باشند که انشاهلل این موضوع  برگشت داده ش 

همچنین اعالم نمود به  به صورت قانونی حل شود و به شرایط قبل برگردیم. مدیرامور اراضی سازمان جهاد کشاروزی استان 

جمله استفاده از ظرفیت قانونی  از    ،خانه نیز پیگیری های انجام شدهی بود در درون وزارت نموازات این اقدامات که مباحث قانو

از طریق   قانون تبصره یک ماده یک این اختیار را دارد که صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی را  موجود چون در 

رأی دیوان، سازمان سال گذشته یعنی دو ماه بعد از صدور    8جوز صادر کنیم که این مورد در برج  مکمیسیون تبصره یک هم  

امور اراضی استانها ابالغ کرد که این رویه را پیش گرفتیم هرچند که تعداد افرادی از این موضوع بهره مند می شدند به  

خواسته استان    ، شدت کاهش یافت  )به دلیل نداشتن سند مالکیت( اما به هر حال تعدادی مجوز صادر شد که مضاف براین

ن دستورالعمل  یو عناب این بوده است که براساس تیمی از هیأت محترم وزیران که در واقع برای تبی ما به ویژه در بحث زرشک  

آیین نامه دخیل هستند )وزارتخانه های راه و شهرسازی، صمت، جهاد کشاورزی، میراا فرهنگی و محیط زیست(   10ماده 

تبصره یک را تا زمانی که قانون فرایندش را طی می    هماندر واقع جلسه ای تشکیل گردد و به استانها اختیار داده شود که 

کند و آیین نامه آن نوشته و ابالغ می شود، با دستورالعملی که گروهی از هیأت محترم وزیران تبیین می کنند این اختیار 

 را به استان ها بدهند که با اخذ تعهد محضری این کار انجام شود که هنوز این امر محقق نشده است.

ضمن اعالم موافقت در خصوص پیشنهادات مطرح  ،  معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی استان  -سین اکبری محمد ح

هکتارمجتمع بهداشتی   150،  اعالم داشت در خصوص بحث تفاهمنامه هزار هکتاری  ات،شده در ارتباط با احداا بارگاه در باغ

- 35بارگاه های زرشک گنجانده شده است . معاون برنامه ریزی جهاد کشاروزی استان اعالم داشت در هر هکتار می توان  

بارگاه بهداشتی صد متری زرشک( ایجاد نمود که هر صد متر مربع می تواند    4500واحد صد متری )جمعاً درحدود    30

معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی استان    . (تن زرشک  45ود  د یعنی چیزی در ح)خشک کند  تن زرشک را    10-12درحدود  

که با این طرح می تواند تا حدودی مشکل    استان فاقد بارگاه زرشک می باشد   کاران  درصد زرشک  50-60اعالم نمود حدود  

می توانند مشکل نیز دارند  (متر  1000-1500) های پایین بارگاه های زرشک را مرتفع کرد و کشاورزانی که باغاتی با متراژ

 بارگاه زرشک را از این طریق برطرف کنند.
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نیز اعالم نمود درخواست کشاورزان استان مجوز بارگاه زرشک در    رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی  –رمضانی  

حمل و نقل و بارمیکروبی را به  محل باغ می باشد ایجاد بارگاه در محلی خارج از روستا بازهم همان مشکالت جابه جایی،  

رمضانی در ادامه درخواست نمود موضوع زرشک استان از دستور کار شورا خارج نشود و مباحث فروش،    دنبال خواهد داشت.

 قرار گیرد.  شورا  فراوری و صنایع تبدیلی و تکمیلی این محصول بیشتر مورد توجه و بررسی

با بیان اینکه مشکل مطرح شده خاص خراسان جنوبی بوده و مشکل بارگاه زرشک در سایر    استاندار خراسان جنوبی

قابل حل   با پیگیری در سطح ملی  مشکل استانها مطرح نمی باشد افزود: محصول زرشک منحصربه این استان است و این  

ساخت امکان  ،  ورد نیاز، برآورد هزینهلذا باید این پشنهادات در قالب یک طرح کارشناسی از لحاظ حداقل متراژ م   ،شدن است

  و طرح   و سایر موارد کامالً کارشناسی و کلیه جوانب بررسی و سپس در قالب یک مدل، مکان بارگاه  اتاق کارگری بروی بارگاه

 ذجهت پیگیری از طریق شورای گفت و گوی ملی و وزارتخانه پیگیری گردد تا کشاورزان بتوانند مجوز بارگاه زرشک را اخ

متناسب سازمان های متولی از قبیل جهاد کشاورزی، امور اراضی و .. نظرات شان را درقالب یک طرح ومدل  ایند لذا باید  نم

ملی و همچنین حوزه اقتصادی  به صورت مکتوب به دبیرخانه شورا جهت پیگیری در سطح  با شرایط استان و نیاز کشاورزان،  

ت کشور ارسال نمایند تا مشکل احداا بارگاه های زرشک و کنترل بارمیکروبی  استانداری جهت مکاتبه با حوزه اقتصادی وزار

 حل شود. 
 

 

 (1400/ 80/ 08)مورخ استان  یگفتگو یمصوبات جلسه گذشته شورا یگزارش اجرا(: 3دستور جلسه )

از وضعیت    مهری دستجردی، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  ارائه گزارشی  به 

مصوبه استانی به تصویب    ده ماه شورای گفتگو، آبان  اجرای مصوبات جلسه گذشته شورای استان پرداخت و گفت در جلسه  

 . کلیه موارد در حال پیگیری و یا اجرا شده می باشد رسید که 

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی پیگیر پرداخت تسهیالت مصوب    – آقای رمضانی  "، مقررگردید  5در خصوص مصوبه  

واحدهای لبنی )هجرت طبس، مشار، سنگتراش نهبندان، آنا قائن، ستره و البان( با هماهنگی جهاد کشاورزی و بانک های  

ی های انجام شده و  براساس پیگیرکه    "عامل گردد تا مشکل این واحدها مرتفع و گزارش آن در جلسه آتی شورا ارائه گردد.

اعالم آمادگی    واحد لبنی استان  4بانک ها در خصوص اختصاص تسهیالت به  "کمیسیون صنعت اتاق  محترم  اعالم رئیس  

واحد دیگر به دلیلی    2واحد در کوتاه مدت )سه ماهه( و   2)که  می باشد  تکمیل پرونده توسط متقاضیاندرحال و کرده اند 

  تسهیالت  و   ( داشت  ند سال دیگر افزایش جذب شیرخام استان خواه  2زمان بربودن احداا کارخانه و خرید و تجهیز در حدود  

 "واحد دیگر به علت بدهی به بانک و مسائل حقوقی درحال پیگیری می باشد. 2

انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل کاالی  )بررس   8رخصوص مصوبه  و د رئیس هیأت مدیره  ی درخواست 

بیرجند درخصوص پیگیری مصوبات بیست و هشتمین جلسه شورای گفتگوی استان ( مقرر شده بود : اداره کل راهداری و  

اقدام تا تسهیالت از محل  حمل و نقل جاده ای استان نسبت به معرفی شرکت های مربوطه به کمیسیون هماهنگی بانک ها  

که این اقدام از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان انجام و لیست شرکت های    منابع بانکی پرداخت گردد. 
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حمل و نقل متقاضی تسهیالت به کمیسیون هماهنگی بانک های استان اعالم گردید که در پاسخ به این مکاتبه دبیر محترم  

روند اخذ تسهیالت از بانکها تابع شرایط خاص هر بانک بوده و با توجه به عملکرد  "  نکها اعالم داشتند: کمیسیون هماهنگی با

متقاضی و داشتن منابع قابل تخصیص بانکها می توانند نسبت به دریافت آن اقدام نماید بنابراین کمیسیون مجوز معرفی  

اعتراض فعاالن اقتصادی این حوزه و اداره کل راهداری استان می    مورد پاسخ،  که این    "یالت را ندارد.  هافراد برای اخذ تس

 باشد. 

باتوجه به اینکه در بخش حمل و    اعالم نمود   استان   معاون اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای  –گرجی  مهدی  

استان از طریق اعطای تسهیالت نقل استان توانمندی الزم وجود ندارد مقررشد بحث توانمندی و نوسازی ناوگان حمل و نقل  

بانکی به شرکت ها پیگیری گردد که در این خصوص مکاتباتی انجام شده است که دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانک  

 .که درخواست برگزاری جلسه ای درخصوص رفع این مشکل را داریم "امکان پذیر نمی باشد "های استان اعالم داشتند 

اعالم نمود در ادامه    ، بانی بانک ملی و نماینده کمیسیون هماهنگی بانک های استانمعاون پشتی  -افشاریفرهاد  

دار متقاضیان  اگر  که  است  قید شده  استان  بانک های  دبیر کمیسیون هماهنگی  باشند امکاتبه  تسهیالت  اخذ  ی شرایط 

  تسهیالتی و تاکنونی    اد تصمیم است نبود موانع قانونی ، درخواست شان درحدود اختیارات بانک ها قابل بررسی و اتخ  درصورت 

  فوق الذکر   در نامه  افشاری در ادامه تأکید نمود   کامیون، تعمیر اتوبوس و خرید الستیک پرداخت شده است.خرید  نیز برای  

نیازی به معرفی از سوی کمیسیون نمی باشد و شرکتهای حمل و نقل می توانند مانند سایر مشتریان به  "قید شده است که  

 "بانکها مراجعه و درخواست خود را طرح نمایند تا نسبت به اعتبارسنجی آنان اقدام گردد.

اینکه در پایان مکاتبه دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها قید شده است  به    اشارهبا  ،  خراسان جنوبی استاندار    -مالنوری 

نمود: هدف از کمیسیون ایجاد    اعالم   "نمی باشد....لذا هیچ اقدامی درخصوص مرقومه فوق از سوی این کمیسیون متصور  "

مورد  رو این  این  از  مسئولیت آن با استاندار و به دبیری آقای زرنگ می باشد  هماهنگی بانک ها  هماهنگی است. کمیسیون  

اگر قرار بود که هر کس شخصاً به    ،را ارجاع دادیم به کمیسیون جهت حل و فصل شدن مشکل شرکت های حمل و نقل 

مراجعه نمایند نیازی به مصوبه و کمیسیون نداشت. نقش کمیسیون مجاب کردن بانکهای زیرمجموعه آن جهت پذیرش بانک  

اجرای این مصوبه اصرار داشته و تأکید می کنیم که این موضوع    از این رو برحل و فصل کردن و مساعدت می باشد    ، موضوع

در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و در جلسه استانداری   مصوب شود و در کمیسیون هماهنگی بانک ها مطرح و مجدد  

 تعیین تکلیف گردد. این مورد بانکها حضور داشته و در همان جلسه 

ر محترم مقرر شد تقاضای تسهیالت شرکت های حمل و نقل طی مکاتبه ای از سوی اداره کل  ادر پایان با دستور استاند 

معاونت اقتصادی استانداری و دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان ارسال و  راهداری و حمل و نقل جاده ای به حوزه  

در دستور کار کمیسیون هماهنگی بانک های استان قرار گیرد تا در جلسه کمیسیون نسبت به بررسی و تعیین تکلیف تک  

 تک شرکتهای متقاضی تصمیم گیری شود. 
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: اگر بخش خصوصی به معنای واقعی پای کار  گفت ، استاندار خراسان جنوبی  -حمید مالنوری شمسیدر پایان جلسه  

النوری با بیان این مطلب در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خاطر نشان  م ست.  بیاید، موفقیت دولت حتمی ا 

تی تأکید دارند، چرا که  های اقتصاد مقاومکرد: به همین دلیل است که رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( بر اجرای سیاست

وی ادامه داد: تمام اقدامات استان در طول یک سال گذشته  .عصاره تمام این سیاست ها، مردمی کردن اقتصاد می باشد 

  .استان، به واسطه تعامالت و هم افزایی دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی نتایج خوبی به همراه داشته است

بخش خصوصی، محل مناسبی برای ایجاد این تعامالت و شکل گیری گفتمان و تفکر   به گفته وی؛ شورای گفتگوی دولت و

به ظرفیت های خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: این استان، همه منابع الزم برای شکل  در ادامه  استاندار  .توسعه ای است

توسعه   تواند خمیرمایه  پتانسیل ها می  و همین  دارد  را  ای  توسعه  تفکر  باشد گیری  رفع محرومیت  استان در    .پرشتاب 

مالنوری تأکید کرد: جای مباحث توسعه ای استان، همین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است، لذا تقاضای ما این  

وی با اشاره به نظم و استمرار جلسات .است که این شورا را جدی بگیرید تا مسایل استان با گفتگو و رایزنی حل و فصل شود

فتگوی دولت و بخش خصوصی در استان، خاطرنشان کرد: این که مشکالت برخی از واحدهای تولیدی از جمله در  شورای گ

  .بحث فرآوری محصوالت لبنی در حال حل و فصل است، به خاطر پیگیری های جدی و مصوبات این شوراست

  پشتیبانی، :  گفت  بردارد،  دولتی   های  کمک   از  را  توسعه   سمت  به  نگاه  کم   کم    استاندار با تأکید بر این که خراسان جنوبی، باید 

استان اگر نگاه خود را در مباحث اقتصادی به   :مالنوری متذکر شد .حمایت، تأمین امنیت و هدایتگری وظیفه دولت است

وی تأکید   .بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت ها سوق دهد، می تواند به زودی کمک احوال استان های همجوار هم باشد 

  50طی همین مدت کوتاه بعد از راه اندازی ستاد توسعه خاوران، بخش خصوصی ورود خوبی داشت و چنانچه حتی    کرد: 

درصد تفاهم نامه های منعقده در این ستاد محقق گردد شروع بسیار خوبی از ورود سرمایه گذاران به بهره برداری از منابع  

  .استان است

ماه حضور در استان را توفیقی بزرگ خواند و با تأکید بر این که   13از همه مردم،  در پایان، ضمن حاللیت طلبیدن  مالنوری  

خراسان جنوبی، استانی خوب با مردمانی فرهیخته است، اظهار داشت: خدا را گواه می گیرم که آن چه در توان داشتم را  

 .گذاشتم و فقط به خدمت به مردم خوب این استان فکر کردم

، اعضای شورا به پاس یک سال تالش بی وقفه استاندار، به احترام وی قیام جلسهشایان ذکر است؛ در پایان این  

کرده و دست زدند، سپس رئیس اتاق بازرگانی استان نیز با اهدای لوح یادبودی از زحمات مالنوری در این مدت 

 نمود. عنوان  فت و گوی استانشورای گ قدردانی کرده و حضورش را عامل قوام و استمرار جلسات

 
 



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

 صورتجلسه و مصوبات شورا فرم 
 (خصوصی بخش  و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه ( دستورالعمل اصالحی2پیوست شماره ) )

 

 1396-03-10تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   13

 

 صتتوبات استتتتانیم

 تتتتتصمیمات  عنتتوان دستتتور  ردیف 

1 

ارسال  نحوه  گزارش  ارائه 

پست   ژه یو  یمرسوالت 

استراتژ   کی محصوالت 

 استان 

حضور  مقررشد   با  کارشناسی  جلسات  برگزاری  به  نسبت  استان  پست  کل  اداره 

دستگاه های متولی )جهاد کشاروزی، تعاون روستایی، اتاق های بازرگانی، تعاون و  

جهت ارسال انبوه محصوالت بومی  ... ( در محل آن اداره کل اقدام و ساز و کار الزم  

الکترونیک   تجارت  از طریق  گزارش  استان  و  فراهم  و    آن  نهاییرا  اجرا  را جهت 

استان ارائه    دولت و بخش خصوصی  همکاری دستگاه ها در شورای گفت و گوی 

 نماید. 

2 

اقتصاد  فعاالن   یمشکالت 

ارز  رمز  استخراج  حوزه 

ثبت   یناش امکان  عدم  از 

سامانه  در  درخواست 

مربوطه جهت صدور پروانه 

 و ارائه راهکار  یبهره بردار

اقتصادمقررشد   فعاالن  رمز  ی مشکالت  استخراج  استانداری    ارزحوزه  طریق  از 

  افرادی   پیگیری و درخواست اجازه فعالیت و صدور پروانه بهره برداری )درخصوص

برق    یهستند و از طرف   یاندازو در مرحله راه   اند گرفته  سیکه در استان مجوز تاس 

( از طریق مکاتبه ای با وزارت کشور  شرکت برق را دارند  هید ییشده و تا نیآنان تام

 پیگیری گردد. 

3 
مقررشد سازمان صمت استان موضوع را از طریق وزارت مطبوع پیگیری نماید و  

 ارسال نماید.گزارش اقدامات را به دبیرخانه شورای گفتگوی استان 

4 

درجهت  راهکار  ارائه 

 یدر صدور مجوزها  عیتسر

ا  با  ها  جادیمرتبط   یبارگاه 

  زرشک 

محصول زرشک  و  مشکل مطرح شده خاص خراسان جنوبی بوده  عنایت به اینکه  با  

امور    استان و سازمان    جهاد کشاورزیاداره کل  مقرر شد    منحصربه این استان است

مدل متناسب با شرایط استان و    را درقالب یک طرح وپیشنهادات ارائه شده  اراضی  

شورا  دبیرخانه  به  مکتوب  به صورت  کشاورزان،  استاننیاز  وگوی  گفت  جهت   ی 

و گویپیگیری   و بخش خصوصی  از طریق شورای گفت  و همچنین    دولت  ملی 

رسال نمایند  حوزه اقتصادی استانداری جهت مکاتبه با حوزه اقتصادی وزارت کشور ا

 تا مشکل احداا بارگاه های زرشک و کنترل بارمیکروبی حل شود. 

5 

اجرا مصوبات   یگزارش 

شورا  گذشته   یجلسه 

)مورخ   یگفتگو استان 

08 /08 /1400 ) 

مقرر شد تقاضای تسهیالت شرکت های حمل و نقل طی مکاتبه ای از سوی اداره  

معاونت اقتصادی استانداری و دبیر  کل راهداری و حمل و نقل جاده ای به حوزه  

کمیسیون هماهنگی بانک های استان ارسال و در دستور کار کمیسیون هماهنگی  

بانک های استان قرار گیرد تا در جلسه کمیسیون نسبت به بررسی و تعیین تکلیف  

 تک تک شرکتهای متقاضی تصمیم گیری شود. 
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 مصتتوبات متتلی و فتتتراگیر 

 تتتتتصمیمات  عنتتوان دستتتور  ردیف 

1 

اقتصاد فعاالن  استخراج    یمشکالت  حوزه 

از عدم امکان ثبت درخواست    یرمز ارز ناش 

بهره   پروانه  صدور  جهت  مربوطه  سامانه  در 

 و ارائه راهکار  یبردار

در پایان جلسه با توجه به موارد مطرح شده و مکاتبات سایر 

استانی؛   ذیل  شوراهای  شورای  موارد  طریق  از  پیگیری  جهت 

 مصوب شد:  گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ملی

  ی گرفته و در مرحله راه انداز  س یکه جواز تأس   ی افراد .1

شرکت    هید ییشده است و تأ  نیباشند و برق آنها تأم  یم

اولو   برق   ع یتوز در  دارند  هرچه    تیرا  و  گرفته  قرار 

اجازه    ینامه قبل   ن ییالمقدور با همان آ  ی و حت  عتریسر

 صادر گردد.  یصدور پروانه بهره بردار

مکان،    نیگرفته و نسبت به تأم  س یکه جواز تأس   ی افراد .2

و ... اقدام    نر یما  د یاز شرکت شهرکها، خر  ن یزم  د یخر

نامه    نییتازمان ابالغ آ  برق نشده اند   نینموده اند اما تأم

برق    نیجهت اخذ انشعاب و تأم  یریگ یاجازه پ  د یجد 

اولو بردار  تیداده شود و در    ی دوم صدور پروانه بهره 

 .رند ی گقرار 

جواز   ی افراد  ی عنیموارد    ریسا .3 و  تأسیس  که  گرفته 

نگرفته    سیجواز تأس   ا ینداشته اند و    یچندان  شرفتیپ

 منتظر بمانند.  د ینامه جد  ن ییاند تا زمان ابالغ آ
 


