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 پیش از دستور:    عنوان 
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 دستور جلسه:  عنوان

در   یاقتصااد ژهیو اداره منطقه و  لیتشاک  یقانون چگونگ 18مطابق با ماده   رازیشا  یاقتصااد ژهیبرق منطقه و  نیتام  - 1

 یگذار هیاز سرما  ییمانع زدا یراستا

کسب و کار و  طیقانون بهبود مح  25ماده   ی) عدم اجرا یمساتقر در شاهرص صنعت یصانعت یمکرر برق واحدها  یقطع - 2

 مربوطه ( یینامه اجرا نییآ

 

 

 

 خارج از دستور:عنوان  
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 دولت - الف

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر  استاندار )رئیس شورای استانی(  رحیمیجناب آقای عنایت اهلل   1

  حاضر    استان  مدیریت و برنامه ریزی   سازمان  رئیس جناب آقای حسن نوروزی  2

  حاضر  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  جناب آقای حمیدرضا ایزدی  3

  حاضر  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان  جناب آقای احمد طمراسی  4

  حاضر  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان آقای بابک دائی جناب   5

  حاضر  مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان  جناب آقای سهراب مختاری  6

  حاضر  استان  یهابانک   هماهنگی  دبیرکمیسیون جناب آقای کریم ریگی زادگان 7

 مجلس شورای اسالمی  - ب

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر  نماینده مجلس آقای قادری  1

 آقای محمدی  نماینده  نماینده مجلس  آقای عزیزی  2
 

 قوه قضائیه - ج

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر  استان )یا معاون( دادگستری  کل رئیس آقای سیدکاظم موسوی جناب   1

 آقای ابراهیمی  نماینده  استان دادستان مرکز جناب آقای سیدمصطفی بحرینی 2
 

 شهرداری و شوراها - د
 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر   استان مرکز شهردار اسکندرپور   دریح  یجناب آقا  1

  حاضر  استان اسالمی شورای رئیس ی خرم  یعل  یجناب آقا  2
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 تعاونی و خصوصی  - ها

 )رؤسای اتاق ها( 
 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 

نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

1 
  یجناب آقای جمال رازق

 ی جهرم

 کشناورزی و  معادن  صننایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس

 )دبیر و سخنگوی شورای استان( استان مرکز
 حاضر 

 

2 
محمد باقر    دیس  یجناب آقا 

 ی ریدب
 استانمرکز   تعاون  اتاق  رئیس

  حاضر 

3 
محمود    دیس  یجناب آقا 

 ی هاشم
 استان مرکز اصناف  اتاق  رئیس

  حاضر 

 ( خصوصی و تعاونیاقتصادی بخش   های  تشکل  یا رؤسای  تعاونی   و  خصوصی  برتر   های  شرکتهیأت مدیره    رؤسای  یا   عامل  )مدیران 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

 سهراب شرفی  یجناب آقا 1
محترم خانه صنعت و معدن و تجارت  سییر

 استان فارس 
 حاضر 

 

  حاضر  فارس عیصنا رانیمحترم انجمن مد سییر نایدی جناب آقای محمدصادق حم 2

  حاضر  محترم کانون زنان بازرگان استان فارس  سییر راهدار لدایسرکار خانم  3

  حاضر  نفت و گاز ومیعضو محترم کنسرس عباس ابوقداره  یجناب آقا 4

  حاضر  انجمن غالت استان فارسمحترم  سییر ی محمدحسن طلعت یجناب آقا 5

 جناب آقای محمد غیثی  6
استان  مانیمحترم انجمن کارخانجات س سیرئ

 فارس 

  حاضر 

  حاضر  محترم خانه فرهنگ جاودان سیرئ ییطباطبا نیام یجناب آقا 7

  حاضر  مدیرعامل محترم شرکت فاتح صنعت کیمیا جناب آقای محمدعلی فاطمی  8

نحوه اداره  تشکیل و  "دستورالعمل    5ماده   1در جداول فوق )ردیف های الف تا هننن(، در صورت حرور نماینده به جای عرو اصلی شورا، موضوت ترصره    توضیح:

نام و نام خانوادگی  "درج شنده و در سنتون بعدی،    "نماینده  "، کلمه "حرنوروضنعیت  "در سنتون  ،  "وگوی دولت و بخش خصنوصنیجلسنات شنوراهای اسنتانی گفت

 .معین گردد  "نماینده
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 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه - و

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری فارس  سرکار خانم فوالدفر  1

 مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس  جناب آقای خادم حمزه 2

 مدیرکل محترم سازمان بازرسی استان فارس  جناب آقای اکرمی  3

 استان فارس  یصنعت یمحترم شرکت شهرک ها  رعامل یمد  ی فتوح یجناب آقا 4

 فارس  یمحترم برق منطقه ا رعامل یمد    یرینص یجناب آقا 5

 راز یبرق ش یروین  عیمحترم شرکت توز رعامل یمد   شه یزراعت پ یآقا جناب 6

 مدیرعامل محترم شرکت پوالد نورد جناب آقای خاک ره   7

 راز یش یاقتصاد ژه ی محترم منطقه و رعامل یمد  یبیط یجناب آقا 8

 راز ی بزرگ ش یمحترم شرکت شهرک صنعت رعامل یمد  زردشت   یآقا جناب 9

 فارس نو  مانیمحترم شرکت س رعامل یمد  ی ف یشر یآقا جناب 10

11 
عضو محترم هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع غذایی و تبدیلی  جناب آقای سعدین  

 فارس 

 مدیرعامل محترم شهرک صنعتی فتح آباد مرودشت  جناب آقای زارعی   12

 مهر پارس   ثی حد  یتعاون روگاه ین  رمحترمیمد  ی میکر یجناب آقا 13

 زارفا فیمحترم شرکت ظر رعامل یمد  زبردستان  یآقا جناب 14

 مدیرعامل محترم شرکت پوش پارسه جناب آقای اوجی  15
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 مشروح  مذاکرات

 پیش از دستور: 

 1390- 98کشور   یاقتصاد یهاگروه  ه یکار و سرما  یروین  یوربهره  یبررس- 1

  پذیر¬امکان  روش  دو   از  تولید  افزایش  اقتصادی،  رشد  های¬تئوری  اساس  بر.  است  تولید  های¬نهاده  از  اثربخش  و   کارآ  استفاده  مفهوم  به  وری¬بهره

بوده و کمتر  نیشتریب  1396در سال    .است از ارزش افزوده کشور مربوط به خدمات  ا  یآن به بخش کشاورز  نیسهم  سال    نی تعلق دارد. در 

 زان یم  نی و کمتر  نیشتریب  زیاست. در مورد اشتغال ن  یآن مربوط به بخش کشاورز  نیبه بخش خدمات و کمتر  هیسرما  یسهم از موجود  نیشتریب

 تعلق دارد.  یخدمات و کشاورز وهبه گر بیاشتغال به ترت

که   نیا  رغم ¬یکه گروه صنعت عل  گردد¬یو اشتغال مشخص م  هیسرما  یمختلف از ارزش افزوده، موجود   های¬سهم بخش  سهیتوجه به مقا  با

نسرت به بخش خدمات به خود   یو اشتغال سهم کمتر  هیسرما  یاما به لحاظ موجود  دنمای¬یم  جادیبه بخش خدمات ا  کیارزش افزوده نزد

به   اریبس  هی کار و سرما   یروین  وری¬بهره  ،یناخالص داخل  دیدر تول  نسرت به بخش خدمات داشته است.  یبهتر  ملکردع   نیاختصاص داده و بنابرا

درصد( بوده است.    86.5)  1398درصد( و    107)  1392  های¬کار مربوط به سال  یروین  وری¬بهره  نیو کمتر  نیشتریبوده است. ب  کیهم نزد

 ( بوده است.درصد 88.5) 1394درصد( و  104)   1396 های¬مربوط به سال هیسرما وری¬بهره نیو کمتر نیشتریب

  ی ها¬میتحر  ژهوی¬به    مختلف  قابل توجه عوامل  راتینشان دهنده تاث  1390ثابت سال    های ¬متیبه ق  یناخالص داخل  د یتول  تیوضع  یبررس

ا  د یبر آن است که موجب نوسانات شد  المللی¬نیب درصد بوده است.   4.1  یناخالص داخل  دیدوره متوسط نرخ رشد تول  نیآن شده است. در 

 درصد بوده است.  5.4و  -12.9 بیبه ترت هیکار و سرما  یروین وری¬متوسط نرخ رشد بهره نیهمچن

دو سال   نی. در اباشد ¬یم   هیسرما  وری¬از بهره  ش یب  یکار در گروه کشاورز یروین  وری¬بهره 1393و    1392 های ¬سال  یبرا  بخش کشاورزی :

دوره به خود اختصاص داده است.    نیمقدار را در ا  نیشتریکار ب  یروین  وری¬که نرخ رشد بهره   ی است در حال  افتهیکاهش    ار ینرخ رشد اشتغال بس

  ن یشتریبخش با حداکثر توان خود به ب   نی کار فعال در ا  یرویو با کاهش نرخ اشتغال، ن  هیسرما  یثرات موجود  رغم¬یبدان معناست که عل   نیا

 دو سال حاصل شده است.  نیدر ا  زیگروه ن  نیدر ا دیو رشد تول وری¬بهره زانیم نیشتری. باند¬افتهیمحصول دست  دیو تول وری¬بهره

ا  4.2،  1396در سال    یبخش کشاورز  هیسرما  یموجود  سهم از تول   نیدرصد بوده است. سهم  ا  یناخالص داخل  دیبخش  درصد   6سال    نیدر 

 ی در بخش کشاورز  هیسرما  وری¬بهره  1396درصد بوده است. در سال    6.7،  1398سال    یناخالص داخل  دیاز تول  ی. سهم بخش کشاورزباشد ¬یم

 ینکته است که به ازا  ن یا  انگری باشد. ارقام فوق ب  ی م  شتریب  زیدرصد( ن  100  وری¬)بهره  1390  ه یاز سال پا  یعنیدرصد بوده است.    112.5بالغ بر  

 باال بوده است.  یدر بخش کشاورز  هیسرما  وری¬بهره  نیانجام شده است و بنابرا  یشتریب  دیتول  یدر بخش کشاورز  هیسرما  یموجود  الیهر ر

از    1391به جز سال    ی در دوره مورد بررس  یکار در بخش کشاورز  یروین  وری¬بهره توان گفت که بخش  -یدرصد بوده است. م   100باالتر 

 داشته است.  بهتری  عملکرد ها¬بخش رینسرت به سا یکشاورز

ب  یروین  وری¬بهره  یگروه کشاورز  در بهره  باالتر  ها ¬سال  شتریکار در  )به جز سال    هیسرما  وری¬از  ب1391بوده است   نیو کمتر  نیشتری(. 

بوده است. ب  97.7)  1391درصد( و    116.3)  1396  های¬کار مربوط به سال  یروین  وری¬بهره   هیسرما  وری¬بهره  نیو کمتر  نیشتریدرصد( 

درصد بوده    22.5  یکشاورزدوره متوسط نرخ رشد گروه    نیا  در  درصد( بوده است.  99.4)  1391درصد( و    112.5)  1396  های¬مربوط به سال

 درصد بوده است. 12و  10.8 بیبه ترت هیکار و سرما یروین وری¬متوسط نرخ رشد بهره نیاست. همچن
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بخش از ارزش افزوده کل اقتصاد    نیدرصد بوده است و سهم ا  19.6بالغ بر    1396گروه صنعت در سال    هیسرما  یسهم موجود  بخش صنعت :

در   هیسرما  وری¬بهره  1396درصد بوده است. در سال    39.3،  1398سال    یناخالص داخل  دی. سهم بخش صنعت از تولباشد ¬ یدرصد م  45.6

نکته است که   نیا  انگری. ارقام فوق بباشد¬ یدرصد( کمتر م  100  وری¬)بهره  1390  هیدرصد بوده است که از سال پا  89.4بخش صنعت بالغ بر  

 در بخش صنعت باال بوده است. هیسرما وری¬بهره نیانجام شده و بنابرا یشتریب دیدر بخش صنعت تول هیسرما یموجود الیهر ر یبه ازا

سال    نیدر ا   هیسرما  یکه رشد موجود  یبخش صنعت رخ داده است. در حال  هیسرما  وری¬درصد( در بهره  26.3)  یدی رشد شد  1396سال    در

سال کاهش    نیدر ا  هیسرما  وری¬رشد بهره  یعامل اصل  نیداشته است. بنابرا  یرشد منف  زیبخش ن  نیو ارزش افزوده ا  افتهی درصد کاهش    21

کرده   رییتغ   گریکدیکار و رشد ارزش افزوده همسو با    یروین  وری¬. رشد بهرهباشد¬یبخش نسرت به سال قرل از آن م  نیا  هیسرما  یموجود

 است.

 97.8)  1395  های¬کار مربوط به سال  یرو ین  وری¬بهره  نیو کمتر  نیشتری بوده است. ب  ریمتغ  هیکار و سرما  یروین  وری¬در گروه صنعت بهره

  66.9)  1393درصد( و    107.4)  1395  های¬مربوط به سال  هیسرما  وری¬بهره   نیو کمتر  نیشتریدرصد( بوده است. ب  73.5)  1392درصد( و  

 هیکار و سرما  یروین  وری¬متوسط نرخ رشد بهره  نیدرصد بوده است. همچن  -15.2دوره متوسط نرخ رشد گروه صنعت    نیا  در  ده است.درصد( بو

 درصد بوده است.  - 0.1و   -26.7 بیبه ترت

بخش از ارزش افزوده کل اقتصاد   نیدرصد بوده است و سهم ا 76.2بالغ بر   1396گروه خدمات در سال  هیسرما یسهم موجود  بخش خدمات :

در   هیسرما وری¬بهره  1396درصد بوده است. در سال  53.5، 1398سال  یناخالص داخل دی. سهم بخش خدمات از تولباشد ¬ یدرصد م 47.3

نکته است   نیا انگری. ارقام فوق بباشد¬یم شتریدرصد( ب 100 وری¬)بهره  1390 هیکه از سال پا استدرصد بوده 107.5بخش خدمات بالغ بر 

بوده    نییدر بخش خدمات پا هیسرما  وری¬بهره نیانجام شده و بنابرا ی کمتر  دیدر بخش خدمات تول هیسرما یموجود الیهر ر یکه به ازا

 است.

  3سال رشد  ن یکه اشتغال در ا یکار بخش خدمات رخ داده است. در حال یروین وری¬درصد( در بهره 21.9)  یدیرشد شد 1396سال  در

 نی کار در ا یروین وری¬رشد بهره یعامل اصل نیبه ثرت رسانده است. بنابرا  یدرصد 6.7رشد   زیبخش ن نیداشته و ارزش افزوده ا یدرصد

 کرده است. رییتغ گری کدیو رشد ارزش افزوده همسو با  هیسرما وری¬. رشد بهرهباشد¬یبخش م نیکار در ا یروین وری¬بهره شیسال افزا

کار   یروین وری¬بهره نیو کمتر نیشتریبوده است. ب  هیسرما وری¬کمتر از بهره 1396و  1395کار در سال  یروین وری¬گروه خدمات بهره در

  1396 های¬مربوط به سال هیسرما وری¬بهره  نیو کمتر نیشتریبوده است. ب درصد(  84.4) 1395درصد( و  107) 1392 های¬مربوط به سال

متوسط نرخ  نیدرصد بوده است. همچن  22.4دوره متوسط نرخ رشد گروه خدمات   نیا در درصد( بوده است. 98.5) 1391درصد( و  107.5)

 درصد بوده است. 7.6و  9.7 بیبه ترت هیکار و سرما  یروین وری¬رشد بهره

آقای مختاری : در بحث بهره وری نیروی کار بحث روش پرداخت مزد است. در کارگاه های استان روش پرداخت ساعت مزدی می باشد. پیشنهاد  

یان بیشتر خواهد سود کارفرما  در اینصورت مزد کارگران و   ارمزدی و کارساعتی سوق دهند. می شود کارفرمایات روش پرداخت مزد را به سمت ک

شد. کارفرمایان مکلف هستند به حداقل مزد توجه داشته باشند در بخش صنعت غالرا حداقل مزد رعایت می گردد اما در حوزه خدمات این 

مزد و حداقل مزد به   یپرداخت  زانیمبهتر است  . در هر دو بخش آمار نشان می دهد که بهره وری پایین است.موضوت کمتر مد نظر قرار می گیرد

 تیمانند وضع  فیپرداخت مزد بر اساس منطقه ثروتمند و ضع  می، چراکه تقس تعیین گرددکار    یعال  یشورا   قی از طر  یو صنف  یصورت منطقه ا

 و آموزش دهند.  تی را ترب رویصنعت و صنعتگر، ن ازی متناسب با ن یآموزش یمرادهمچنین  .شود ی دچار مشکل م ، یفعل



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

استان   گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  یشورانشست  چهل و هشتمین جلسه و مصوباتتصورفرم  

 فارس
 (خصوصی بخش  و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه تشکیل و ( دستورالعمل2پیوست شماره ) )

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                       03شماره بازنگری:                                       QMS-RE-75-03   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   7

 

که دولت و مجلس در    است. اکنونمانده    فیو بالتکل  رییو قانون برنامه پنجم که مدت هاست بدون تغ  ی اجتماع   ن یقانون کار، تام  :یرازقآقای  

  یبر رو  ی اجتماع   نیاصالح قانون کار و قانون تام  جیشود که از نتا  هژیدارد توجه و  یاریراستا قرار دارند نسرت به قانون کار که مشکالت بس  کی

 . شودیکار هم مشهود م  یروین یبهره ور

  ، یپژوهش  قاتیو تحق  ی کار مطالعات  کیبدون    نیاما اصالح قوان  نداصالح هست  ازمند ید و ننمشکل دارو تامین اجتماعی  قانون کار    :یقادرآقای  

تا بعد به مجلس    شود  یدولت و وزرا مراحل را ط  ریطرح را از مس،  گفتگو  یشورا   قیاز طراین موضوت  رود.    ینم   شیپ    یکار  ،قانون  رییصرف تغ

 .مثمر ثمر واقع شود  تواندیم  یهمچون اتاق بازرگان   یو با پشتوانه مجامع  حهیبه صورت ال  یوقت  یاجتماع   نیتام175  نبرسد چراکه با توجه به قانو

و اداره منطقه   لی تشک  یقانون چگونگ  18مطابق با ماده    رازیش   یاقتصاد  ژه ی برق منطقه و  نیتام  (:1جلسه )دستور  

 یگذار  هیاز سرما  ییمانع زدا  یدر راستا یاقتصاد ژه یو

 و امکانات قادر به  رساختیوجود دارد که به جهت نرود ز  ژه یدر منطقه و  دی برق جد  ی مگاوات تقاضا  15  زانی در حال حاضر به م  :یبیطآقای  

   66خط    کیدهنو ،    از  .شودیم  ینیب  شیمگاوات پ  15  زانیمجدد به م  1400و تقاضا در سال    وجود ندارد  مستقر    یواحد ها  یبرق برا  نیتام

و    یبرق منطقه ا %40،  ژه یمنطقه و %30پروژه    نهیهز ارد یلیم 130) کندیبرق م نیمگاوات تام  40ولت به منطقه در حال انتقال است  که  لویک

و   ریتوان  نی.)مجوز تامکند  ی برق م  نیمگاوات تام  180  زانیولت که به م  لوی ک  230خط پست    گر،ید  خط.  ه(سازمان برنامه و بودج  یمابق  30%

به  از آنجا که منطقه ویژه متعهد  است، اما    ژه یخارج از محدوده منطقه و  نکهیرغم ا  ی که عل  ی تومان  اردیلیم  370  نهیدارد ( با هز  یبرق منطقه ا

 7مگاوات که در حال حاضر    15  تیفعال در حال حاضر با ظرف  یگاز  روگاهی. ناستکار خودش را شروت کرده    مانکاریپ تامین برق می باشد،  

مگاوات در حال حاضر   10  تیبرق به ظرف  دیکه هر کدام توان تول  روگاهیجهت احداث ن  یاز بخش خصوص  یمتقاض  سه  .کندیبرق م  نیمگاوات تام

  ه یمورد سرما 100 م یکرونا و تحر  یدم یرغم اپ  یسال گذشته عل در اند.  دهینرس یبهره بردار دلیل مشکالت زیرساختی به دارد که به دارد، وجود

تقاضا    نی ، بنابرادهد  ی را نشان م  دی و جد  یفعل   یواحد ها  یبرق را برا  نیو ضرورت تام  تیموارد اهم  نیکه همه ادر منطقه ویژه جذب شدند  گذار  

 شود. فیتکل نییسازمان برنامه و بودجه تع %30جلسه بحث تعهد  نیکه در امی شود 

  مانکار یخانه توسط پ   د یو کل  63. خط  وجود دارد  ژه یکامل تعهدات خود با توجه به توافقنامه با منطقه و  یاجرا  یالزم برا  ی آمادگ  آقای نصیری :

برق  و پست از سمت    اه  دیکامل کل  زینصب و تجه  یخانه، امادگ  دیسرز( قرار هست اماده شود که به محض اماده شدن کل  یای)پو  ژهیمنطقه و

به شرکت شهرک ها داده شد، در خصوص انجام همزمان تعهدات خود همراه با    ینامه ا  ی صنعت  ی در خصوص شهرک ها  . وجود دارد  منطقه ای

 .قرارداد  یطرف ها گریبا د  یاپا ی روند انجام کار ها پادر  لیبه جهت تسه یشرکت برق منطقه ا

 فیرد  کی است    ازمندیاست ن  یآن فراتر از حد و توان بودجه استان  زانی، مسازمان برنامه و بودجهتعهد    %30مرلغ    نکهیبا توجه به ا  :ی  نوروز آقای  

اعترار از سمت سازمان برنامه و بودجه کل   صیتخص  ازمندی خارج بوده و ن یحجم از اعترارات استان نیمنابع در ا  نیتام تعریف گردد.  یبودجه مل

از الزم را    زاتیو اختصاص تجه  زیتجه  یخانه، آمادگ  د یساختمان کل  لیدر صورت تکماقتصادی    ژه یطرق توافق با منطقه و  چنانکشور است. هم

طرق توافقنامه منظور از سازمان، سازمان برنامه و   لوولتیک  230و  66 یدر خصوص پست ها نی. همچنطرف سازمان برنامه و بودجه وجود دارد

 . بودجه کل کشور است

ترصره   "ز "و امسال در بند    وجود دارد  یانرژ  نیاستان مشکل برق و تام  ژهیو مناطق و  یصنعت  یشهرک ها  یدر حال حاضر در تمام  آقای قادری :

قانون   نی قراردهند. از ا  اریتمام شده در اخت  متیرا در حد ق  یومینیو آلوم  یفوالد  ،یمیپتروش  یواحد ها  یبرق برا  متیشده که ق  ده یبودجه د15
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به    دهمه جانره است تا بتوان  یریگیرا داده و مستلزم پ   یفیک  یابیالمرد فراخوان ارز  روگاهین  استفاده شود.  230و    66موارد پست    لیتکم  یبرا

 .برسد یبهره بردار

 رساختی ز  نیتام  یمطرح شده، در درجه اول برا  زانیدر صورت اعمال تعهدات به م  15شده در ترصره    انیب  ریبا توجه به مقادآقای فتوحی :  

 شد.  میاهروبرو خو یبخش خصوص یبرا نهی هز ش یافزا کیامکان وجود ندارد و در صورت اجرا با  نیشهرک ها ا

قانون   25ماده  ی) عدم اجرا ی مستقر در شهرص صنعت ی صنعت یمکرر برق واحدها یقطع  (:2دستور جلسه )

 مربوطه ( یینامه اجرا نییکسب و کار و آ طیبهبود مح 

برق، دولت    یو در صورت قطع  ردیقرار بگ  د یبرق نرا  یقطع  تیکه صنعت در اولو  کندیم  انیکسب و کار ب  یقانون بهرود مستمر فرا  25طرق ماده  

 . موظف به جرران خسارت است

به   یافزارهنگفت سخت  یها  نهیها و هزمکرر برق خسارت  یها  ی و خاموش  ی قطع  ل یبه دل  ندارد.کوتاه تر از صنعت وجود    یوارید  :یرازقآقای  

و راندمان    ینامناسب است و در زمان اوج کار  هایزمان خاموش  گرید  یاستان وارد شده است و از سو  عیو صنا  دیآالت بخش تول  نیو ماش  زاتیتجه

  ن یدر ا ی رسانمشخص شود و اطالت یبخش صنعت برنامه زمانرند یهایخاموش یاست که برا نیاست. انتظار ما از مسئوالن ا یصنعت واحد  کی

 . ابد ی  شیدرصد افزا 25به  یمصرف  ماند یدرصد د 10از  مانیکان بخش فوالد و سمشتر  یافتیبه موقع و موثر باشد و برق در نهیزم

  یکاهش دهند که عمال به معن  %90  زانیکه سطح مصرف برق را به م   شودیو فوالد اعالم م  مانیس  عیبه صنا  رماهیت  14  خیدر تار  آقای غیثی :

در استفاده  عیمحقق نشده و دست صنا  یواقع   یبرق به معنا  دیدر بحث تول  یگذار  هی. سرماشودیم  نهیهز  شیافزا  تایو نها  یکاریب  ع، یصنا  یلیتعط

 وجود دارد.به اصالح اساسنامه  ازین نهیزم نیبسته است و در ا یدیخورش یپاک مانند انرژ یها یاز انرژ

همچین امکان فعالیت واحدها    برق را قطع کنند.  یو با اعالم قرل  یزمانرند  قیوارده، طرق برنامه دق  یجهت کمتر شدن خسارت ها  آقای خاکره :

 در زمان شب و با تعرفه ای کمتر فراهم گردد. 

از صنعتگر انتظار   گری و از طرف د  می گرددبرق را قطع    یزیطرف با عدم برنامه ر  کیصنعتگر حکم نفس را دارد و از    یبرق برا  شت:دزرآقای  

 ع یصنا یو.... را به موقع پرداخت کند. در حال حاضر عالوه بر مشکالت موجود از جمله نرود آب برا اتیمطالرات از جمله پرداخت مال  می رود تا 

 است.   به آن اضافه شده همبرق  ی، قطع 

  ی عل  دی تول  یبرا  یزیه رگونه برنام  چیاست، چراکه ه  یبد  اریزمان بس  کی(  14  یال  12ساعت اعالم شده جهت قطع برق )ساعت    :نیسعدآقای  

 ر ییتغ  18  ی ال  16  ا ی  16  ی ال  14(  به  14  ی ال12برق )  ی قطع  یساعت فعل   -1  تقاضا می شود توان انجام داد.    ی نم  ییغذا  عیصنا  یالخصوص برا

از طریق دفتر استانداری پیگیری   استفاده در ژنراتور ها  یبرا  لیسوخت گازوئ  نیتام  - 3  اعمال گرددتعرفه برق در ساعات شب    حاصال  -2کند.    دایپ 

 گردد. 

  د یقرارداد جد  دیتمد  یو در حال حاضر مدت قرارداد رو به اتمام است و برا  وجود داشتبرق    ینیترم  دیسال قرارداد خر  5به مدت    :  یمیکرآقای  

مجوز تولید برق  ماه است    4  ی ال  3گرم سال که حدودا    یمصوبه در ماه ها  نیو طرق ا  شود  دیبرق را تول  348و    329بر اساس مصوبه    یستیبا

 رییاصالح و تغ  تقاضای  نی. همچنگرددیبه صورت آزاد محاسره م  یگاز مصرف  متی، قدیبرق بر خالف مصوبه جد  دیتول  صورتدر  وجود ندارد،  

 داریم.  شود،یرا شامل م یادیز اریبس یکه رقم یپروانه بهره بردار ازیگذاشتن مرلغ حق امت اریو در اخت  دیجد کردیرو
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 گذاردیم   ریصنعتگر هم تاث  یی تمام شده محصول نها  نهیهز  ی تمام شده است و بر رو  نهیقطع برق در هز  یعلت اصل  قتیدر حق :انیدیحمآقای  

 .آورد ی را به وجود م یو مشکالت بعد

روز مشخص از هفته    کیبرق در    ی قطع  که  می شود  شنهادیبهتر پ   یزیروزانه برق، به جهت برنامه ر  ی قطع  یبرنامه ساعت   یبه جا  :یاوجآقای  

 باشد. 

 بندی شوند.  zoneو  میتقس برق  کراره یاز قطع  یریجهت اختصاص برق و جلوگمی شود شهرک های صنعتی  شنهادیپ   :زبردستانآقای  

و برنامه    ندهیآ  ازی، با توجه به نیبرق فعل  ازین  نیرغم تام  یاست که عل  نیها ا روگاهی و ن  یانتظار از برق منطقه ا دکتر رحیمی استاندار محترم :

است که در    یانرژ  نیالزم و تام  یها  رساختیز  ازمند ین  یتوسعه اقتصاد  .قرار دارد هم درنظر گرفته شود  ندهیکه در دستورکار آ  یع یصنا  یها

 ه یسرما ازمند ین  ت یبا تمام ظرف  یکه جهت بهره بردار  وجود داردمصوب    روگاه ی( ندیمنطقه)خنج، ارسنجان،المرد و اقل  4حال حاضر در استان در  

و سازمان    یبرق منطقه اشرکت    یریگیخارج است و پ   ریتوان  تشود و از توان شرک  ن یتام  ی ستیبا  یاز منابع بخش خصوص  هیسرما  نیاست و ا

برق هم    عیشرکه توز  نکهیرغم ا  ی برق، عل  دیمتمرکز است تا تول  عیبر توز  شتری ، ب15موارد ذکر شده در ترصره    . طلرد  یبرنامه و بودجه استان را م

 ان یاعترار است که متول  نیو تام  یها مراحث مال  روگاهین  یاز معرالت اصل  ی ک یبرق است.    دیدر تولاستان  توسعه است اما اهم مشکل    ازمندین

روند    لیتسه  گردد  یم   افتیسال در  3  یال  2شده را بعد از مدت    دیاما پول برق تول  نند ک  ی نقدا پرداخت م  راپول گاز  که  اذعان دارند    روگاهها ین

  د، یدر خصوص مراحث مطرح شده تمام ارکان از تول  گیرد. بایستی در اولویت قرار    یدیخورش  ی ها  روگاه یمرترط با ن  ی ها  تیو فعال  یگذار  هیسرما

. در خصوص پروژه شهرک رندیبه کار بگ  یو شهرک صنعت  ژهیبرق، همه تمام توان خود را جهت بر طرف شدن مشکل برق منطقه و  عیانتقال و توز

در جذب   یموانع مختلف  یخاص اقتصاد  طیکشور و شرا  یعموم  نیقوان  کنند.  یریگیربط پ   یذ  یمراحث برق، آب و راه را دستگاه ها  رایب  یصنعت

از    یو خارج  یداخل  یگذار  هیعدم انراشت سرما  نی. همچنردی قرار گ  یمورد بازنگر  ندهیدر آ  دیکرده که با   جادیدر صنعت برق ا  یگذار  هیسرما

بایستی  وارد شده به بخش صنعت    ی خسارت ها  نیی. تعردیگقرار    یمورد بازنگر  د ی است که مانع از توسعه صنعت برق شده که با  یجمله مشکالت

 صورت گیرد. یقانون یمجار قیجرران آن از طر یریگیو پ جمع آوری 

 

 

 مصااوبات اساااتانی

 تااااصمیماتتصمیم/  جلسه  عنااوان دستااور ردیف 

1 
کشور  ی اقتصاد یهاگروه هیکار و سرما یروین یوربهره یبررس

1390-98 

همراه با مستندات   یاجتماع  نیتامطرح اصالح قانون کار و 

کار توسط اتاق   یروین یو ارتقا بهره ور شیجهت افزا یعلم

 به مجلس ارسال گردد.  حهیو به صورت ال هیته ی بازرگان
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2 

قانون   18مطابق با ماده  رازیش  ی اقتصاد ژهیبرق منطقه و نیامت

مانع   یدر راستا یاقتصاد ژهیو اداره منطقه و لیتشک یچگونگ

 یگذار هیاز سرما ییزدا

 یزیو برنامه ر  تیریفارس و سازمان مد یبرق منطقه اشرکت 

مصوب استان  روگاه ی،چهار ن  230عالوه بر پست دهنو و پست 

آنها   یالمرد ( که موافقنامه ها  ریو غد دی)خنج، ارسنجان، اقل

  دیاعترار نشده است جهت تول نیموجود است و تاکنون تام

 . ند ینما یریگیمناسب پ 

3 

قانون   18مطابق با ماده  رازیش  ی اقتصاد ژهیبرق منطقه و نیامت

مانع   یدر راستا یاقتصاد ژهیو اداره منطقه و لیتشک یچگونگ

 یگذار هیاز سرما ییزدا

  رازیبرق ش عیو توز دیشرکت تول فارس ،یشرکت برق منطقه ا

  یاقتصاد ژهیکه عالوه بر منطقه و ند ینما یزیبرنامه ر یبه گونه ا

مانند   یخصوص یشهرکها راز،یبزرگ ش یو شهرک صنعت

 . ابندیتوسعه  رایسروستان و ب

4 

) عدم   یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی   25اجرای ماده 

 مربوطه ( 

  یشهرکها یصنعت یبا واحدها فارس یشرکت برق منطقه ا

برگزار و   یجلسه ا یاتاق بازرگان ندهیو با حرور نما یصنعت

قطع برق را   یآنان برنامه زمانرند ازیمتناسب با هر صنعت و ن

 . دیمشخص نما

5 

) عدم   یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

آیین نامه اجرایی  قانون بهبود محیط کسب و کار و  25اجرای ماده 

 مربوطه ( 

  یقطع  ن،یتام یفارس مطابق مصوبه شورا  یشرکت برق منطقه ا

 د ینما  یساعت قرل اطالت رسان  48را از  یصنعت یبرق واحدها

6 

) عدم   یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی   25اجرای ماده 

 (   مربوطه

 مانیفوالد و س عیفارس در مورد صنا ای منطقه برق  شرکت

 کی ی) دو روز در هفته برا یرا به صورت نوبت ده  یبرنامه قطع 

 . ردیواحد( در نظر گ

7 

) عدم   یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی   25اجرای ماده 

 مربوطه ( 

نحوه ثرت خسارت  یفارس دوره آموزش ای منطقه برق  شرکت

برق جهت  نیاز قطع برق در سامانه خسارت مشترک یناش

 . دی شهرکها در اسرت وقت برگزار نما یصنعت یواحدها

8 

) عدم   یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

آیین نامه اجرایی  قانون بهبود محیط کسب و کار و  25اجرای ماده 

 مربوطه ( 

برق   متقی ،1400 سال بودجه قانون 15 ترصره ز بند  مطابق

تمام شده   متیبه ق یومینیو آلوم یمیپتروش ،ی فوالد یواحدها

)شرکت  رو،ی. بر اساس مصوبه وزارت نردیآنها قرار گ اریدر اخت

 نیدرصد از ا 40مکلف است  ی(شرکت برق منطقه ا ریتوان

شرکت   عهدهبر   یدرصد مابق 60. د ینما نیبودجه را تام

 باشد   یم یصنعت یشهرکها
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9 

) عدم   یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی   25اجرای ماده 

 مربوطه ( 

و   یاستان، شرکت برق منطقه ا یزیو برنامه ر تیریسازمان مد 

در   یبخش خصوص یگذار هی، سرما یگذار هیمرکز خدمات سرما

  که در ی. اراضندینما لیرا تسه یدیخورش یحوزه انرژ 

مورد  یدیخورش  یانرژ دیتول یهستند برا زرتیلم  یهابخش

 .ردیاستفاده قرار گ

10 

) عدم   یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی   25اجرای ماده 

 مربوطه ( 

را   رایخط انتقال برق از شهرک ب رازیبرق ش عیشرکت توز

 توسعه دهد 

11 

) عدم   یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

کار و آیین نامه اجرایی  قانون بهبود محیط کسب و  25اجرای ماده 

 مربوطه ( 

شهرک   یدر خصوص مدت قراردادها یصنعت شهرکهای شرکت

اقدام   عایشهرکها سر نیا یو سروستان جهت آماده ساز  رایب

 د ینما

12 

) عدم   یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

  یینامه اجرا نیی کسب و کار و آ  طیقانون بهبود مح 25ماده  یاجرا

 مربوطه ( 

آب   یشرکت سهام یبا همکار  یامور اقتصاد یدفتر هماهنگ

و حمل   یفارس و اداره راهدار یشرکت برق منطقه ا ،یمنطقه ا

برگزار نموده و در   یاستان فارس جلسه ا یو نقل جاده ا

 اقدامات الزم را به سرانجام برساند  رایخصوص شهرک ب

13 

) عدم   یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

  یینامه اجرا نیی کسب و کار و آ  طیقانون بهبود مح 25ماده  یاجرا

 مربوطه ( 

 یشب برا فتیجهت اعمال ش رازیبرق ش یروین عیشرکت توز

را   یصنعت یواحدها ینرخ تعرفه برق برا  ،یمتقاض  یواحدها

 . د ینما  لیتعد

14 

) عدم   یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

  یینامه اجرا نیی کسب و کار و آ  طیقانون بهبود مح 25ماده  یاجرا

 مربوطه ( 

را   یصنعت یبرق واحدها یساعت قطع رازیبرق ش عیشرکت توز

 دهد.  رییبه بعد( تغ 16بعد از ظهر ) یبه ساعت ها 14 یال 12از 

15 

) عدم   یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

  یینامه اجرا نیی کسب و کار و آ  طیقانون بهبود مح 25ماده  یاجرا

 مربوطه ( 

فارس مراحث   یو فرماندار  یامور اقتصاد یدفتر هماهنگ

  ازین رغمیاز معادن خاک رس که عل ی کیمرترط با  یاجتماع 

واگذار   یآن به بخش کشاورز ی ها نیصنعت به خاک رس زم

  یریگیوجود ندارد، پ  یکمرود آب امکان کشاورز لیشده و به دل

 . ندینما

16 

) عدم   یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

  یینامه اجرا نیی کسب و کار و آ  طیقانون بهبود مح 25ماده  یاجرا

 مربوطه ( 

موارد  یصنعت یبرق در شهرکها دیتول یخصوص یها  روگاهنی

اعالم تا   ینامه به استاندار ق یمشکالت خود را از طر  یمصداق

 گردد یبررس
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17 

) عدم   یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

  یینامه اجرا نیی کسب و کار و آ  طیقانون بهبود مح 25ماده  یاجرا

 مربوطه ( 

اعترار انتقال خط برق به شهرک   یزیو برنامه ر تیریسازمان مد 

 . دیفتح آباد مرودشت را پرداخت نما یصنعت

18 

) عدم   یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

  یینامه اجرا نیی کسب و کار و آ  طیقانون بهبود مح 25ماده  یاجرا

 مربوطه ( 

  بخش صنعتهر وارد شده به    یخسارت هااتاق بازرگانی میزان 

جرران آن از  نماید تا  یریگی و پ  یجمع آور را بابت قطعی برق 

 .ردیصورت گ ی قانون یمجار قیطر

 

 

 اراگیر اماالی و فا  موضوعات

 پیشنهاداتپیشنهاد/   جلسه  عنااوان دستااور ردیف 

1 

قانون   18مطابق با ماده  رازیش  ی اقتصاد ژهیبرق منطقه و نیتام

مانع   یدر راستا یاقتصاد ژهیو اداره منطقه و لیتشک یچگونگ

 یگذار هیاز سرما ییزدا

  انیبا موضوت تناقض م ینامه ا  یامور اقتصاد یدفتر هماهنگ

قانون بودجه   15و ترصره ز ماده  یصنعت یمقررات شرکت شهرکها

سازمان   ،یماسال یشورا ندگانیبه نما و د ینما هیته 1400سال 

تا    دیکشور و وزرات صمت ارسال نما یزیو برنامه ر تیریمد

  گردد.  نیتام یستیادرصد اعترار از کدام محل ب  60مشخص گردد 

  ی در شهرک ها  یصنعت یبرق واحدها نیدرصد از بودجه تام 60) 

 باشد(  ی م یصنعت ی بر عهده شرکت شهرکها یصنعت

2 

            یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

نامه   نیی کسب و کار و آ طیقانون بهبود مح 25ماده  ی ) عدم اجرا

 مربوطه (  ییاجرا

مستندات  یاستاندار یگذار هیامور اشتغال و سرما یتر هماهنگدف

امکان  عدم دالیل در خصوص  مانیمربوط به کارخانجات س

 یدیمطابق با اساسنامه کارخانجات تول خورشیدی یاستفاده از انرژ

 . دیارسال نما رویو به وزرات ن افتیرا در مانیس

3 

           یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

نامه   نیی کسب و کار و آ طیقانون بهبود مح 25ماده  ی ) عدم اجرا

 مربوطه (  ییاجرا

  ماند ید شیافزا یموضوت تقاضا  یاقتصادامور  یهماهنگدفتر 

درصد   25درصد به   10از   مانیو س ی فوالد یهاحدوا یمصرف

اقتصاد  یمکاتره با شورا قیواحدها از طر نیا تیجهت ادامه فعال

 . دینما یریگیپ 

 


