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 مشروح  مذاکرات

 پیش از دستور: 

- ------- 

 ):1جلسه (دستور 

 "اطالعات اقتصاديطرح اخبار و "
ها را ارتقـا دارد و می توان با کمک استاندار و دیگر ارکان دولتی و خصوصی استان، این ظرفیتمناسبی    گوي استان ظرفیتو    شوراي گفت -

و بـیش از طـرح داشـته گو همت بیشتري و  در سال جدید، تشکلهاي بخش خصوصی بر افزایش ظرفیت خود در شوراي گفت  . بایدبخشید
 بایسـتیمسائل و مشکالت در شورا، به ارائه راه حل این مسائل بپردازند تا نتایج بهتر و خروجی کارآمدتري در ذیل این ساختار، رقم بخورد.

 مشاهده شـودنتایج مطلوب ناشی از آن  تابخش دولتی و خصوصی ایجاد شده، عمل گرایی نیز محقق شود در فضایی که به برکت تعامل دو 
بـا اسـتفاده از  بتـوان 1400و در سال  گرددهاي اقتصادي استان سازي فرآیندها در بخش توسعه و فعالیتاین نتایج در نهایت باعث روانتا  

  پرداخت. نیزظرفیت این شورا به مسئله توسعه منطقه اي 
ها اعم از بخش خصوصی و دولتی بود. همچنین فشارهاي زیـادي بـه مـردم در بحـث اقتصـادي و سال سختی براي همه بخش  1399سال   -

 حل شود. هاي اقتصادي کشورمشکالت در بخشهایی ایجاد و در سال آینده گشایشاست  معیشتی وارد شد لذا امید

اسـتاندار نامـه اي   6و    هبه اتفاق استانداران استان هاي شرق کشور، جلساتی با وزارت کشـور داشـتاستاندار خراسان رضوي    در سال جاري -
بـا  شده اند کـه   خط انتقال آب از خلیج فارس به خراسان رضوي  براي رئیس جمهور تنظیم کرده و خواستار عملیاتی شدن فاز دوم و سوم

دسـتور رئـیس بخش از طرح انتقال آب خلیج فارس و دریاي عمان به مرکز و شرق کشور با  5ملیات اجرایی برداري و شروع ع به بهره توجه
ساله پروژه به اتمام برسد. در این راستا تقریبـا یـک میلیـارد دالر  5هاي صورت گرفته در یک برنامه ریزيبراساس برنامه  است  امید،  جمهور

میلیون مترمکعب آب در مرحله اول به اسـتان خراسـان رضـوي  120نه این طرح کمتر است و هم نسبت به طرح قبلی طبق برآوردها، هزی
با به سرانجام رسیدن این پروژه تحول بزرگی در شرق کشور و به ویژه در خراسـان رضـوي، صـنایع و صـنایع معـدنی ایـن .  شودمنتقل می

در پـنج مسـیر مختلـف عملیـات  بوجـود آمـده کـهآمادگی  ه اینانجام دادکه استانداري خراسان رضوي  رایزنی با  ،شد  دایجاد خواهاستان  
 و سرعت انجام فرآیند افزایش یابد.اجرایی این پروژه دنبال  

آینـده یکـی از این منطقه موقعیت بسیار خوبی دارد و در سال هاي   نموده است.  بازدیداز منطقه آزاد چابهار  استاندار خراسان رضوي    اًاخیر -
عه بهترین نقاط در حوزه سرمایه گذاري خواهد بود. بندر چابهار تنها نقطه اي است که مورد تحریم قرار نگرفت و با توجه به اینکه روند توس

 مناطق شرق کشور باهم در پیوند است، باید زمینه هاي سرمایه گذاري از خراسان رضوي در چابهار ایجاد شود.
  بوجود آمده این است کـهواکسیناسیون در ایران،    با ابراز نگرانی نسبت به کند بودن روند  که  بخش خصوصی استاني  یکی از مطالبات جد -

بـه منظـور تـامین  جامعه کارگري و نیروي فعال در بنگاه هاي اقتصادي، در اولویت هاي بعدي طرح واکسیناسیون باشند. این اقدام بایدکه  
 مراکز حساس تولید صنعتی انجام پذیرد.سالمت کارکنان و صیانت از 
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 ): 2دستور جلسه (

مشکالت شرکت هاي ساختمانی و تاسیساتی اســتان در حــوزه پیمانکــاران و   ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون :  "

 "1399قانون بودجه سال   5و» تبصره چالش هاي اجراي بند «

هاي اجرایـی، مهـم تـرین از دسـتگاه آنهـا بـا مطالبـات شرکت هاي ساختمانی و تاسیساتی مباحث مربوط به تهاتر بدهی بانکی و بیمه اي   -
موضوعی است که از سوي مشاوران و پیمانکاران پیگیري می شود. اجراي این موضوع در استان هاي مختلف داراي شـدت و ضـعف اسـت؛ 

 د با هماهنگی بین نهادهاي متولی، کار را پیش ببرند و برخی استان ها مشکالت بیشتري در این رابطه دارند.برخی استان ها توانسته ان
ها پـیش به صورت سلیقه اي صورت می گیرد و بسیاري از دستگاهاست که  هاي مختلف  پرداخت ها در پیمان از سوي دستگاه  مشکل دیگر -

 مشکالت فراوانی براي پروژه ها ایجاد می کند.بینند و این پرداخت را در شرایط پیمان نمی
خـارج شود که این سـه درصـد از اختیـار دولـت اعالم میهم درصد ارزش افزوده شهرداري ها  3در خصوص تهاتر بدهی مربوط به عوارض  -

درصد در استان ها وجود داشته باشد. غالب پیمانکاران در ایـن زمینـه بـا شـهرداري  3که امکان تهاتر براي این  شود می است؛ اما پیشنهاد
در حـال حاضـر شهرداري مشهد در این رابطه اعالم نموده است که  کار می کنند و می توانند از این امکانی که فراهم می شود بهره بگیرند.

ایید صورت وضعیتش، بیش از یک ماه معطل دریافت مطالباتش از شهرداري باشد و بدهی معوقـه بـه هیچ پیمانکاري نیست که در صورت ت
اي است که در حداقل زمان ممکن، بدهی پیمانکاران را پرداخت نمـوده و روند تسویه مالی شهرداري مشهد به گونه  وجود ندارد،پیمانکاران  

 درصد شهرداري ها، تهاتر شود.3ناشی از عوارض بنابراین، طلبی باقی نمی ماند که بخواهد با بدهی  
، امکـان تهـاتر وجـود نـدارد. بـه نددر موضوع بازپرداخت تسهیالت، اگر از دستگاه دولتی طلبکار باشـ  ،مشکالت بانکی پیمانکاران    در حوزه -

ر سیسـتم مـالی پیمانکـاران بـه وجـود اما اختاللی د نداعالم شده تا پایان سال تعیین تکلیف براي پرداخت بدهی ها را انجام ده  شرکت ها
آمده است. هم اکنون در بانک ملی استان، تاییدي از سوي تهران براي تهاتر بدهی دستگاه بدهکار صورت نمـی گیـرد و بـه دنبـال منتفـی 

مشـکل مـی شـوند و  کردن این موضوع هستند. بانک استانی باید با تهران در این زمینه مکاتبه کند زیرا پیمانکاران در این وضـعیت دچـار
 رود. بالتکلیف کردن این موضوع از سوي بانک مرکزي بسیار به ضرر بخش خصوصی است.اعتبارشان از بین می

به دلیل شرایط نامطلوبی که وجود داشت، برخی شرکت ها منحـل   وجود داشته که  عضو پیمانکار فعال در استان    500،  99در ابتداي سال   -
 ی حوزه پیمانکاري استان از کار خارج شد.رفیت اجرایبسیاري از ظ   شده و به نوعی

به صورت نقدي بوده است. دولت به اشـکال    یکی از مشکالت اساسی عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوي دولت در سال هاي گذشته -
مختلفی همچون اسناد خزانه، مطالبات پیمانکاران را در این سال ها پرداخت می کرده است. اما این اسناد مطابقتی بـا نـرخ سـود بـانکی و 

وجود یرها و درخواست هایی که  ز پیمانکاران به ورشکستگی می رسند و علی رغم پیگتابلوي فرابورس کشور ندارد. به این ترتیب، بسیاري ا
 مشکل مرتفع نشده است. داشته

یکی از پیشنهادات براي حل مسئله مذکور این است که جهت کمک به حل و فصل سریع اختالفات قراردادي و جلوگیري از هزینـه هـاي   -
ناشی از بالتکلیفی و اطاله رسیدگی ها، شرایط عمومی پیمان بین دستگاه هاي اجرایی و پیمانکاران از سوي سازمان مدیریت و برنامه ریزي 

ار این است که موضوع به کارشناسان یا هیات کارشناسی رسمی دادگستري واگذار شود و راي کارشناس یا هیات مالك پیگیري شود. راهک
قرار بگیرد؛ اما مسئله اینجاست که هیچ یک از دستگاه ها در این زمینه اقدام نمی کنند و کارشـناس را معرفـی نمـی نماینـد و در نتیجـه، 

این است که مصوب شود تـا دسـتگاه هـاي اجرایـی در  بخش خصوصی  ه هاي دادرسی هستند. تقاضايهزین  پیمانکاران مجبور به پرداخت
سازمان مـدیریت اسـتان در رابطـه بـا ایـن پیشـنهاد صورت درخواست پیمانکاران براي معرفی کارشناس، نسبت به این موضوع اقدام کنند.
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بنی بر اینکه اگر اختالفی وجود داشته باشد، در پروژه هـاي اسـتانی، قیدي براي این موضوع هست م  ، در شرایط عمومی پیمانمعتقد است
شوراي فنی استان باید درباره آن اقدام کند که شوراي فنی استان هم این موضوع را به کمیته فنی سـپرده اسـت و هـدف در ایـن شـورا و 

 کمیته اخذ مستندات و تصمیم گیري براساس آن است.
است؛ وقتی آیین نامه در مهرماه ابالغ ا : فرآیند طوالنی بودن این ابالغ مشکل زاستی دیگر از مشکالت موجود  تاخیر در ابالغ آیین نامه، یک -

می شود، روند ثبت بدهی به اواخر پاییز یا زمستان می رسد. افزون بر این، استان هایی که مسئوالنشان توجـه بیشـتري بـه موضـوع تهـاتر 
تا بتـوان اسـتاندار و   ،این است که سهم استان ها در این زمینه مشخص شود  ریافت می کنند. تقاضادارند، سهم بیشتري از تهاتر کشوري د

و   . بانک هاي عامل براي اجراي آیین نامه مربوط به تهاتر بدهی ها از قبل مشخص نیستنمودفرماندار را براي استفاده از این سهم، ترغیب  
 هر سال ممکن است، بانک هاي متفاوتی براي این بحث انتخاب شوند. 

بسـیار تغییـر کـرده اسـت.   98است؛ این درحـالی اسـت کـه هزینـه هـا از اسـفند    98در بحث مناقصات، مبناي برآورد مناقصات از اسفند -
متاسفانه به خاطر نگاه سلیقه اي دستگاه ها، بـرآورد آن کنند اما  پیمانکاران با محاسبه تغییر قیمت ها، سود بانکی و... بهاي کار را اعالم می

 ها زیاد تلقی می شود. در این زمینه تقاضا این است که اگر قیمت پیشنهادي زیاد برآورد شد، مطابق آیین نامه بررسی گردد.
ت ایجاد می شود، پیمانکـاران هـم همزمان که ابزارهاي جدید براي تنظیم مالی و پرداخت معوقامعتقد است    کارفرمابخش دولتی به عنوان   -

در حوزه تامین مالی پروژه هاي دولت، کاستی هـا بیشـتر از همچنین    باید سطح امکان برخورداري از این روش ها را در خود افزایش دهند.
 سوي بخش خصوصی است و اگر دولت تعهدي داده، به آن عمل کرده است.

هـزار  51قف کمی براي تهاتر از سوي بانک هاي ملی و ملت دیده شده است؛ در واقع، از ، س1399قانون بودجه سال    5در بند «و» تبصره    -
هزار میلیارد تومان مربوط به بانک مسکن است. این درحالی است که فقط بانـک   39هاي استان به بانک مرکزي،  میلیارد تومان بدهی بانک

که بدهی بانک ها باید به صورت بین بانکی مراوده شود و اگر بانک ملی بـیش  میلیارد تومان بدهی دارد. بنابراین به نظر می رسد 150ملی،  
میلیارد تومان مطالبه از پیمانکاران دارد، درون سیستم بانکی تبادل و تهاتري در این زمینه صـورت بگیـرد و بخشـی از منـابع آزاد   150از  

 شود تا پرداخت بدهی ها ممکن شود.
این است که ابتدا بدهی بانک ایجاد شده باشد تا تهاتر انجام شود اما مسئله اینجاست که   1399دجه سال  قانون بو  5اساس بند «و» تبصره   -

میلیارد تومان بدهی امسال بانک ملـی اسـتان هـم شـاید   150اساسا برخی بانک ها مثل بانک ملی بدهی چندانی به بانک مرکزي ندارند و  
. پول ها در مرکز متمرکز اسـت شودکه بند «و» در حوزه استان اجرایی تم بانکی این است  پیشنهاد سیس  فقط مربوط به یک پیمانکار باشد.

مبلغی که در کل بانک باید تهاتر شود را بـه ترتیـب اسـتانی متمرکـز   . اگر بتوانو در نتیجه تهران براي این موضوع تصمیم گیري می کند
برخی پیمانکاران به دنبال دریافت وام و ایجـاد بـدهی همچنین    ه ریزي کرد.و سهم استان مشخص باشد، بهتر می توان براي آن برنام  نمود

هستند تا بتوانند سال آینده به تهاتر مطالبات و بدهی هاي خود بپردازند؛ اما موضوع اینجاست که این تهاتر ممکن است بـراي آن بانـک در 
نظر می رسد میتوان از این ظرفیت استفاده کرد و با تبادل بین بانـک هـا، سال آینده الزامی نداشته باشد. درباره پرداخت بین بانکی هم به  

 موضوع تهاتر را انجام داد.
درصـد مـی باشـد.  15درصد است، این در حالی است که نرخ سودي که دولت براي این اسناد اعالم مـی کنـد،  18نرخ تنزیل اسناد خزانه  -

انکاران متضرر می شود و هم به بخش خصوصی بدهکار مـی شـود. دولـت بـه ایـن بدین ترتیب دولت هم در موضوع پرداخت مطالبات پیم
درصـد بفروشـد و مبلـغ  18درصد باالتر اعالم می شود. اگر دولت اسناد را بـا نـرخ   80دلیل ضرر می کند که در برخی مناقصات، قیمت تا  

 آن را به پیمانکار بدهد، این موضوع به نفع کشور خواهد شد. فروش
میلیارد تومان از ردیف کشور، براي تهاتر استفاده کرد که این اقدامی بسیار مطلوب بود. بنـابراین   4300، شهرداري مشهد از  1397در سال   -
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این امکان براي دستگاهها وجود دارد؛ به شرط اینکه آنها در این زمینه همت داشته باشند و بـراي تهـاتر بـدهی هـا تمرکـز کننـد. دربـاره 
محدودیت هایی ایجاد می شود و ممکن است عددي که هـم اکنـون وصـول   سازمان مدیریت معتقد استبراي تهاتر،  سهمیه بندي استانی  

 هم محقق نشود. شودمی  

 ): 3(دستور جلسه 

طرح موضوعات مربوط به توسعه انرژي هاي تجدیــد پــذیر و ســامانه هــاي ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون :    "

 "خورشیدي

ي از ابتداي سال با تغییراتی که در بدنه سازمان ساتبا(سازمان انرژي هاي تجدیدپذیر و بهره وري انرژي برق) اتفاق افتـاد و شـرایط اقتصـاد -
حاکم بر کشور، یک نگرانی جدي براي فعاالن این بخش در حوزه خرید تضمینی برق از سامانه هاي خورشیدي و انرژي هـاي تجدیدپـذیر، 

طی چند سال گذشته بحث خرید تضمینی از سامانه هاي خورشیدي و انرژي هاي تجدیدپذیر روال خوبی را طی کرده و ایـن   به وجود آمد.
سال اخیر توسعه مطلوبی را تجربه کند؛ لذا نگرانی که در حال حاضر وجود دارد این اسـت کـه    5الی    4مسئله باعث شد تا این صنعت طی  

 و همچنین با افزایش نرخ ارز و ثابت بودن قیمت خرید تضمینی، دستخوش تغییراتی شود.   این روند با توجه به شرایط فعلی

ن مدیریت شبکه تمایل دارد تا تولیدکننده، برق تولیدي خود را بیشتر در ساعاتی تولید و به شبکه تزریق کند که بیشترین نیاز به برق در آ -
لبته در مقابل این انتظار وجود دارد که در ساعت کم باري شبکه که نیاز به مصرف ساعت وجود دارد (پیک مصرف برق در بهار و تابستان) ا

برق حداقلی شده است؛ تولیدکنندگان نیز برق کمتري را به شبکه تزریق کنند. مدیریت شبکه براي هـر سـاعت از شـبانه روز و هـر روز از 
که مقادیر هر کدام از این ضرایب در واقع، میزان نیازمندي شـبکه ضریب مجزا داریم    8760سال یک ضریب مجزا تعریف می کند، بنابراین  

به برق در آن ساعت را نشان می دهد. حال علی رغم اینکه اعمال ضریب ساعتی براي سامانه هاي خورشیدي کیلوواتی انشعابی، بـا چـالش 
ه صورت ساعتی در کـل اسـتان هـا و همچنـین هایی نظیر عدم وجود زیرساخت توانمند براي ثبت انرژي تولیدي سامانه هاي خورشیدي ب

هزینه نسبتا باالي تجهیز زیرساخت مخابراتی و تعدد سامانه هاي خورشیدي و پیچیدگی کار مواجه است، اما پیشنهاد می شود که ضـریب 
ابی در سراسـر ماهانه جایگزین ضریب ساعتی صرف شود، همچنین اعمال آن براي همه سامانه هـاي خورشـیدي کیلـوواتی  انشـع  -ساعتی

  کشور مدنظر قرار بگیرد.
گرفت امـا   یصورت م  هیبرگشت سرما  يبردار  هرهسال پس از ب  4  یال  3داشت و    نهیهز  ونیلیم  25،  95در سال    یلوواتیک  5  روگاهیاحداث ن -

 هیو بازگشت سرماباید براي آن هزینه صرف شود تومان  ونیلیم 100دارد و معادل  نهیبرابر هز  4کوچک    روگاهین  کیدر حال حاضر احداث  
مـدیریت شـبکه   .افـزوده شـود  ینیتضـم  دیـدرصد به نرخ خر  20شود حدود    یم  شنهادیپ   لذا  .خواهد بود  ریسال امکان پذ  8  یدر بازه زمان

ین نیاز به برق در آن ساعت وجـود تمایل دارد تا تولیدکننده، برق تولیدي خود را بیشتر در ساعاتی تولید و به شبکه تزریق نماید که بیشتر
دارد (پیک مصرف برق در بهار و تابستان) البته در مقابل این انتظار وجود دارد که در ساعت کم باري شبکه که نیاز به مصرف برق حـداقلی 

 شده است؛ تولیدکنندگان نیز برق کمتري را به شبکه تزریق کنند.
کـه  وجـود داردضریب مجـزا  8760ر روز از سال یک ضریب مجزا تعریف می کند، بنابراین مدیریت شبکه براي هر ساعت از شبانه روز و ه -

مقادیر هر کدام از این ضرایب در واقع، میزان نیازمندي شبکه به برق در آن ساعت را نشان می دهد. حال علـی رغـم آنکـه اعمـال ضـریب 
نظیر نبود زیرساخت توانمند براي ثبت انرژي تولیـدي سـامانه هـاي   ساعتی براي سامانه هاي خورشیدي کیلوواتی انشعابی، با چالش هایی

خورشیدي به صورت ساعتی در کل استان ها و همچنین هزینه نسبتا باالي تجهیز زیرساخت مخابراتی و تعدد سـامانه هـاي خورشـیدي و 
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رف شود و همچنین اعمال آن براي همه ماهانه جایگزین ضریب ساعتی صِ  -پیچیدگی کار مواجه است، پیشنهاد می شود که ضریب ساعتی
 سامانه هاي خورشیدي کیلوواتی انشعابی در سراسر کشور مدنظر قرار بگیرد.

بحث انرژي هاي نو و تجدیدپذیر می تواند مشکل تامین انرژي را در کشور مرتفع کند. تامین انرژي برق از این طریق می تواند کمک قابـل  -
 در حفاظت از محیط زیست کشور، موثر واقع شود.توجهی براي نسل هاي بعدي باشد و  

در حال حاضر قیمت تجهیزات انرژي هاي خورشیدي متاثر از ارز است و امکان سرمایه گـذاري بـا قیمـت هـاي گذشـته وجـود نـدارد و از  -
در این موضوع، تعیین کننـده طرفی، قیمت خرید تضمینی برق راضی کننده نبوده است. در دیگر تولیدات قیمت را بازار تعیین می کند اما 

، انگیزه سرمایه گذاران از بین می رود و در نتیجه سرمایه گذار بخش خصوصی چندانی در ایـن هقیمت دولت است و چون تغییر نرخ نداشت
سـرمایه  سال رسیده است. به خاطر گردش مالی کـه وجـود نـدارد،  10تا    8و بازگشت سرمایه در این حوزه به بیش از    وجود نداردموضوع  

گذاري در این حوزه کم شده است. شرکتها و افراد مختلف هم در زیرساختهاي شهرکهاي صنعتی حاضر به سرمایه گـذاري نیسـتند چـون 
اگـر شـهرداري لـذا توجیه اقتصادي چندانی ندارد. از طرفی، در بحث قیمـت خریـد تضـمینی ایـن بـرق هـم دغدغـه هـایی وجـود دارد و 

 ه در این زمینه فعالند، درنظر بگیرد، میتواند مشوق خوبی براي سرمایه گذاري در این حوزه باشد.سوبسیدهایی براي کسانی ک
درصدي قیمت  20خراسان رضوي ظرفیت باالیی براي انرژي خورشیدي و تجدیدپذیر دارد؛ اما قیمت پنلهاي خورشیدي زیاد است. افزایش  -

 سرمایه گذاران در این حوزه به عنوان مشوق خوبی موثر باشدخرید تضمینی میتواند براي پیمانکاران و  
 5.6. اسـتان اسـت و در این زمینه رتبـه اول کشـور در اختیـار  وجود داردنیروگاه خورشیدي   650در خراسان رضوي (به استثناي مشهد)   -

شش کمیته امداد و بهزیستی پیش بینـی شـده نیز عمدتا براي اقشار تحت پو آنمگاوات تولید برق این نیروگاه هاست و ظرفیت استفاده از  
پیش کیلوواتی    5است تا مبالغ خرید تضمینی ماهانه به حساب آن ها واریز شود. در بحث توسعه این طرح، احداث هزار نیروگاه خورشیدي  

تفـاوت قیمـت هـا امکـان  دلیلبـاما متاسفانه علی رغم برگزاري مناقصـات،  در نظر گرفته شودو نیاز بود تسهیالتی در این زمینه   بین شده
ندارد. در شهرستان هاي نیشابور، سبزوار، گنابـاد و تربـت حیدریـه خـانواده هـا آمـاده   وجودپرداخت این تفاوت قیمت از سوي مددجویان  

نـه بـراي دریافت تسهیالت براي اجراي این طرح هستند اما تفاوت قیمت باعث شده تا نتوانند کـاري انجـام دهنـد. میـزان پرداختـی ماهیا
هـزار تومـان 800هزار تومان است و کسانی که نیروگاه هاي قدیمی تري دارند تا یک میلیـون و 200نیروگاه ها اکنون یک تا یک میلیون و 

 درآمد دارند و پرداخت ها در این زمینه به روزاست.
هاي خورشیدي باعث تثبیـت ایجاد پنل .استهاي خورشیدي است که کمتر استفاده شده  هاي شرقی کشور، انرژيهاي استانیکی از مزیت -

اما تغییرات قیمتـی در  شدپنل مطرح  8000سال گذشته بحث بزرگترین طرح پنل خورشیدي یعنی شود،  جمعیت در مناطق روستایی می
ایتی و سـازمان و با همکاري نهادهـاي حمـ 1400در سال  استانداري خراسان رضوي آمادگی دارد کهشدن این پیشنهاد موثر بود.نعملیاتی  

  نماید.برنامه و بودجه و کمک حمایتی دولت این طرح را در سطح استان اجرا 
درصـد انـرژي   20به تـامین    است و به نظر می رسد که می توان  نیروگاه خورشیدي از سوي شهرداري در مشهد نصب شده  20تا به امروز   -

 .بودمورد استفاده در شهرداري، از طریق انرژي هاي تجدیدپذیر امیدوار 
این است که با توجه به افزایش قیمت تمام شده نیروگاه هاي خورشیدي کوچک مقیاس نسبت به سال گذشته،   بخش خصوصیدرخواست   -

درصد باشد تا مددجویان کمیته امداد و بهزیستی به مـدد   80حداقل    افزایش نرخ خرید تضمینی از سامانه هاي خورشیدي کوچک مقیاس
 ظرفیت مذکور بتوانند درآمد اقساط را بپردازند و همچنین عایدي خود را داشته باشند.

ردد درباره اعمال ضرایب ساعتی مدیریت شبکه براي سامانه هاي خورشیدي انشعابی است. پیشنهاد می گ  دبیرخانه شورا    نخستین پیشنهاد -
کیلووات) به صـورت متوسـط ماهانـه در صورتحسـاب  100تا ضرایب ساعتی مدیریت شبکه براي سامانه هاي خورشیدي انشعابی (کمتر از 
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پیشنهاد دوم مربـوط بـه ضـرایب هاي صادره سامانه مهرسان جهت افزایش جذابیت سرمایه گذاري و توسعه انرژي خورشیدي اعمال گردد.
ست که با هدف حمایت از تولید داخل، پیشنهاد می شود موضـوع اجرایـی شـدن درصـدهاي تشـویقی تولیـد ساخت داخل (بومی سازي) ا

داخل (که پیشتر تعریف شده است و متقاضی در صورت استفاده از آن ها می تواند برق تولیدي را با نرخ باالتري به فروش برساند)، توسـط 
حفظ و ادامه قرارداد و افزایش نـرخ خریـد تضـمینی   تا زمینه اجراي آن فراهم آید.  شرکت توزیع برق مشهد و دبیرخانه شورا پیگیري شود

با توجه به اینکه خرید تضمینی برق خورشیدي بیست ساله از   دبیرخانه شورا است.برق از سامانه هاي خورشیدي انشعابی سومین پیشنهاد  
موضوع حفظ و استقرار قراردادهاي خرید تضمینی بلند مـدت بـرق  سامانه هاي خورشیدي روش موفقی بوده است، لذا پیشنهاد می شود تا

از نیروگاه هاي خورشیدي کیلوواتی انشعابی و عدم تغییر در فرآیند و اجزاي آن به وزارت نیرو منعکس گـردد. بـا توجـه بـه رونـد افـزایش 
گاه هاي کوچک تجدیدپذیر با خرید هاي تضـمینی و قیمت ها و افزایش قراردادهاي پیمانکاران و غیر اقتصادي شدن هزینه هاي ایجاد نیرو

 عدم رغبت به سرمایه گذاري هاي جدید پیشنهاد می شود تا موضوع افزایش قیمت خرید تضمینی حداقل به میزان مناسب پیگیري شود.
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 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیماتتصمیم/  جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

1 

 ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون : 

ــاي ســـاختمانی و  ــرکت هـ ــکالت شـ مشـ
ــاران و  ــوزه پیمانک ــتان در ح ــاتی اس تاسیس

 5چــالش هــاي اجــراي بنــد «و» تبصــره 
  1399قانون بودجه سال 

رییس دبیرخانه شورا گزارشی از روند طرح موضوعات در جلسات دبیرخانـه شـورا بـه 
 د:جلسه ارائه نمود و مقرر گردی

معاونـت 1399/6/16مـورخ    85766/57با توجه به اینکه حسب بخشـنامه شـماره    -1
نظارت مالی و خزانه داري کل کشور در خصوص تهاتر بانکی موضوع فر اینـد و نحـوه 

کل کشور بانک ملی ایران بـا تهـاتر   1399قانون بودجه سال     5اجراي بند (و) تبصره  
دستگاه هاي اجرایی  با توجه به مبلغ پیش بینـی بانکی موافقت کرده است و از طرفی 

شده نسبت به پیگیري مطالبات پیمانکاران اقدام نموده اند و پیمانکاران نیز بر اسـاس 
روندي معمول نسبت به پیگیري تسویه وا م هاي خود اقدام عمل کرده اند .اما حسـب 

اسان رضوي آنچه در جلسه توسط انجمن صنفی شرکتهاي ساختمانی و تاسیساتی خر
مطرح گردید بانک ملی بعد از گذشت چند ماه از ابالغ بخشنامه با طرح ایـن موضـوع 
که از دولت مطالباتی دارد از تهاتر تعهد شده استنکاف ورزیده و موجبـات سـر رسـید 
شدن تعهدات پیمانکارن در سیستم بانکی فراهم شده است به نحوي که ضمانت نامـه 

کاران مذکور تحت الشعاع قـرار گرفتـه و موجبـات ضـرر و ها و تسهیالت  بانکی پیمان
زیان اقتصادي و اجتماعی به پیمانکاران شده  است طبیعی اسـت میبایسـت  مـدیران 
ارشد بانک قبل از تصویب رقم مورد نظر، موضوع تسویه مطالبات خود از دولت را مـد 

موضوع   مقرر گردید.نظر قرار داده و از بروز این مشکالت  جلوگیري به عمل  می اورند
ازطریق استانداري محتـرم  خراسـان رضـوي  ، اداره کـل امـور اقتصـادي و دارایـی ، 
سرپرستی بانک ملی استان خراسان رضوي  پیگیري تا موضوع تهـاتر تعهـد شـده  در 

   استان عملیاتی گردد.

پـیش   با توجه به اینکه در مناقصه هاي برگزار شده به  پیمانکاران اعالم می گردد،  -2
پرداخت در صورت تامین اعتبار و یا وجـود اعتبـار توسـط دسـتگاه اجرایـی پرداخـت 

مقرر گردید خواهد شد و این موضوع با سایر مصوبات و بخشنامه ها مغایرت  دارد .لذا  
ه پیگیري و بر لزوم رعایت بخشنام  برنامه ریزي استانمراتب توسط سازمان مدیریت و  

تـدابیر الزم توسـط دسـتگاههاي اجرایـی ذیـربط   شودو  ها و رویه هاي موجود تاکید  
صورت پذیرد تا دستگاههاي عمرانی کار، قبل از برگـزاري مناقصـه نسـبت بـه تـامین 

 اعتبار اقدام و سپس مناقصه اعالم شود.

  40مطابق شرایط  ماده  کل امور اقتصادي و دارایی استان اداره مقرر گردید  -3
شرایط پیمان پیگیري نمایند تا ذیحسابان دستگاههاي اجرایی موضوع تعیین تکلیف 

تخصیص  همچنین  پروژه هاي نیمه تمام و بال تکلیف را به طور مستمر دنبال نمایند.
 .سهمیه اوراق تهاتر نوع اول و دوم بر مبناي سهمیه استانی پیگیري شود
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 ـراگیر ـمــلی و فـ  موضوعات

 پیشنهاداتپیشنهاد/   جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

1 

 ارائه پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون : 

ــاي ســـاختمانی و  ــرکت هـ ــکالت شـ مشـ
ــاران و  ــوزه پیمانک ــتان در ح ــاتی اس تاسیس

 5چــالش هــاي اجــراي بنــد «و» تبصــره 
  1399قانون بودجه سال 

به  رییس دبیرخانه شورا گزارشی از روند طرح موضوعات در جلسات دبیرخانه شورا 
موضوعات زیر از طریق انعکاس به شوراي گفت و    جلسه ارائه نمود و مقرر گردید  

 گوي مرکز پیگیري شود:

بنـد «و» تبصـره   یین نامه اجراییدم اعالم فهرست بانکهاي عامل در آبا توجه به ع     - 
پیگیـري هـاي ،  و بندهاي مشابه در بودجه هـاي سـنواتی  1399بودجه سال  قانون    5

یـین آالزم جهت تهیه و ابالغ  لیست پیشنهادي بانکهاي عامل در هرسال قبل از ابالغ 
  نامه اعالم گردد.

به اینکه حسب گزارش ارائه شده، هزینه تنزیل واقعی اوراق اختصاص یافته   عنایتبا    -
درصـد از مبلـغ نـرخ تنزیـل اوراق 18اران امور مالیاتی، حـدود  بابت  مطالبات  پیمانک

پذیرفته می شود  و مابقی به عنوان هزینـه برگشـتی شناسـایی و مرجـوع مـی گـردد  
موضوع واقعی شدن  هزینه و نرخ هاي تنزیـل اوراق جهـت جلـوگیري از   مقرر گردید

مبنـاي نـرخ تـورم   زیان بیشتر به منظور حفظ قدرت خرید پیمانکاران اسناد خزانه بر
 پیگیري گردد.

با توجه به اینکه پرداخت هاي بسیاري از پیمانکاران  و بویژه مهندسین مشاور بـیش -
گردد این گونه   پیگیريدر صد  هزینه هاي  جاري و حقوق و دستمزد است لذا    50از  

 .جزء پرداخت هاي جاري محسوب شود کشور  امور مالیاتیسازمان توسط   پرداخت ها

2 

ارائــه پیشــنهادات دبیرخانــه شــورا پیرامــون : 
طرح موضوعات مربوط به توسعه انـرژي هـاي 

 تجدید پذیر و سامانه هاي خورشیدي

رییس دبیرخانه شورا گزارشی از روند طرح موضـوع  در جلسـات دبیرخانـه شـورا بـه 
موضوعات زیر از طریق شوراي گفـت و گـوي مرکـز و   جلسه ارائه نمود و مقرر گردید

 :سایر مراجع ذیربط ملی پیگیري شود

با توجه به اینکه ضرایب ساعتی مدیریت شبکه براي نیروگاه هاي با ظرفیت بـیش از   -
کیلو وات که با ساتبا قرارداد خرید برق دارند اعمال گردیـده اسـت ولـیکن علـی   100

هزینه هاي تمام شده سامانه ها و ثابت ماندن نرخ خرید بـرق رغم افزایش قیمت ارز و  
خورشیدي موجب عدم توجیه اقتصادي این سامانه ها گردیده است لذا مقرر می گردد 

ضرایب ساعتی مدیریت شبکه براي سامانه هاي خورشـیدي انشـعابی   پیگیري شود    تا
بـق مصـوبه کیلـو وات) براسـاس جـداول اعالمـی مـدیریت شـبکه (ط  100(کمتر از  

این ضرایب در صورتحساب هاي صـادره سـامانه  240/15477/95و    200/23990/94
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  مهرسان جهت افزایش جذابیت سرمایه گذاري و توسعه انرژي خورشیدي اعمال گردد.

موضـوع درصـدهاي  مقرر گردیـد پیگیـري شـود تـابا هدف حمایت از تولید داخل     -
در صـورت اسـتفاده از آن هـا بـرق  تشویقی تولید داخلی تعریـف شـده کـه متقاضـی
 شود.اجرایی   تولیدي را می تواند با نرخ باالتري به فروش برساند

با توجه به اینکـه خریـد تضـمینی بـرق خورشـیدي بیسـت سـاله از سـامانه هـاي   -
خورشیدي روش موفقی بوده است لـذا موضـوع حفـظ و اسـتقرار قراردادهـاي خریـد 

هاي خورشیدي کیلو واتی انشعابی و عدم تغییـر در تضمینی بلند مدت برق از نیروگاه 
 پیگیري گردد .فرآیند و اجزاي آن 

با توجه به روند افزایش قیمت هـا و افـزایش قراردادهـاي ریـالی پیمانکـاران و غیـر   -
اقتصادي شدن هزینه هاي ایجاد نیروگـاه هـاي کوچـک تجدیدپـذیر بـا خریـد هـاي 

موضـوع افـزایش قیمـت خریـد ،جدیـد    تضمینی و عدم رغبت به سـرمایه گـذاریهاي
  درصد پیگیري شود. 20تضمینی حداقل به میزان 

 


