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

 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
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 مصااوبات اساااتانی

 تصمیم/ تااااصمیمات عنااوان دستااور جلسه ردیف 

1 
  ی اقتصاد یهاگروه هیکار و سرما یروین یوربهره یبررس

 98-1390کشور 

همراه با    یاجتماع  نیطرح اصالح قانون کار و تام

  یروین یو ارتقا بهره ور شیجهت افزا یمستندات علم

به   حهیو به صورت ال هیته  یکار توسط اتاق بازرگان

 مجلس ارسال گردد. 

2 
  18مطابق با ماده  رازیش  ی اقتصاد ژهیبرق منطقه و نیامت

در   یاقتصاد ژهیو اداره منطقه و لیتشک  یقانون چگونگ

 یگذار  هیاز سرما ییمانع زدا یراستا

و برنامه    تیریفارس و سازمان مد یبرق منطقه اشرکت 

  روگاه ی،چهار ن 230عالوه بر پست دهنو و پست   یزیر

المرد ( که    ریو غد دیمصوب استان )خنج، ارسنجان، اقل

اعتبار   نیآنها موجود است و تاکنون تام یهاموافقنامه 

 . ندینما یریگی مناسب پ  دینشده است جهت تول

3 
  18مطابق با ماده  رازیش  ی اقتصاد ژهیبرق منطقه و نیامت

در   یاقتصاد ژهیو اداره منطقه و لیتشک  یقانون چگونگ

 یگذار  هیاز سرما ییمانع زدا یراستا

برق   عیو توز دیشرکت تول فارس ،یشرکت برق منطقه ا

که عالوه بر منطقه  ندی نما یزیبرنامه ر یبه گونه ا رازیش

 یشهرکها راز،یبزرگ ش یو شهرک صنعت یاقتصاد ژهیو

 . ابندیتوسعه  ضایمانند سروستان و ب یخصوص

4 

  یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

کسب و کار و  قانون بهبود محیط  25) عدم اجرای ماده 

 آیین نامه اجرایی مربوطه ( 

  یصنعت یبا واحدها فارس یشرکت برق منطقه ا

  یاتاق بازرگان  ندهیو با حضور نما یصنعت یشهرکها

آنان   ازیبرگزار و متناسب با هر صنعت و ن یجلسه ا

 . د یقطع برق را مشخص نما ی برنامه زمانبند

5 

  یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

قانون بهبود محیط کسب و کار و   25) عدم اجرای ماده 

 آیین نامه اجرایی مربوطه ( 

 یفارس مطابق مصوبه شورا  یشرکت برق منطقه ا

ساعت قبل   48را از  یصنعت  یبرق واحدها ی قطع  ن،یتام

 د ینما  یاطالع رسان

6 

  یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

قانون بهبود محیط کسب و کار و   25) عدم اجرای ماده 

 آیین نامه اجرایی مربوطه ( 

فوالد و   عیفارس در مورد صنا ای منطقه برق  شرکت

) دو روز در    یرا به صورت نوبت ده ی برنامه قطع مانیس

 .ردیواحد( در نظر گ کی یهفته برا

7 

  یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

قانون بهبود محیط کسب و کار و   25) عدم اجرای ماده 

 آیین نامه اجرایی مربوطه ( 

نحوه ثبت  یفارس دوره آموزش ای منطقه برق  شرکت

  نیاز قطع برق در سامانه خسارت مشترک یخسارت ناش
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شهرکها در اسرع وقت   یصنعت ی برق جهت واحدها

 . دیبرگزار نما

8 

  یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

قانون بهبود محیط کسب و کار و   25) عدم اجرای ماده 

 آیین نامه اجرایی مربوطه ( 

  متقی ،1400 سال بودجه قانون 15 تبصره ز بند  مطابق

به   یومینیو آلوم یمیپتروش ، یفوالد یبرق واحدها

. بر اساس  ردیآنها قرار گ اریتمام شده در اخت متیق

(شرکت برق منطقه    ری)شرکت توان رو،یمصوبه وزارت ن

.  دینما نیبودجه را تام نیدرصد از ا 40مکلف است  یا

  یم یصنعت یشرکت شهرکها عهدهبر  ی درصد مابق 60

 باشد 

9 

  یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

قانون بهبود محیط کسب و کار و   25) عدم اجرای ماده 

 آیین نامه اجرایی مربوطه ( 

استان، شرکت برق   یزیو برنامه ر تیریسازمان مد 

  هی، سرما یگذار هیو مرکز خدمات سرما یمنطقه ا

را   یدیخورش یدر حوزه انرژ یبخش خصوص یگذار

هستند   زرعیلم  یهابخش  که در ی. اراضندینما لیتسه

 . ردیمورد استفاده قرار گ یدیخورش یانرژ دیتول یبرا

10 

  یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

قانون بهبود محیط کسب و کار و   25) عدم اجرای ماده 

 آیین نامه اجرایی مربوطه ( 

  ضایخط انتقال برق از شهرک ب رازیبرق ش عیشرکت توز

 را توسعه دهد

11 

  یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

قانون بهبود محیط کسب و کار و   25) عدم اجرای ماده 

 آیین نامه اجرایی مربوطه ( 

  یدر خصوص مدت قراردادها یصنعت شهرکهای شرکت

شهرکها   نیا یو سروستان جهت آماده ساز ضایشهرک ب

 د یاقدام نما عایسر

12 

  یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

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

 مربوطه (  یینامه اجرا نییآ

  یشرکت سهام یبا همکار  یامور اقتصاد یدفتر هماهنگ

فارس و اداره   یشرکت برق منطقه ا ،یآب منطقه ا

 یاستان فارس جلسه ا یو حمل و نقل جاده ا یراهدار

اقدامات الزم را   ضایبرگزار نموده و در خصوص شهرک ب

 به سرانجام برساند 

13 

  یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

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

 مربوطه (  یینامه اجرا نییآ

شب  فتیجهت اعمال ش رازیبرق ش یروین عیشرکت توز

  یواحدها ینرخ تعرفه برق برا ،ی متقاض یواحدها یبرا

 . د ینما لیرا تعد یصنعت
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14 

  یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

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

 مربوطه (  یینامه اجرا نییآ

  یبرق واحدها یساعت قطع رازیبرق ش عیشرکت توز

  16بعد از ظهر )  یبه ساعت ها 14 یال 12را از  یصنعت

 دهد.  رییبه بعد( تغ

15 

  یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

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

 مربوطه (  یینامه اجرا نییآ

فارس مباحث   یو فرماندار  یامور اقتصاد یدفتر هماهنگ

  رغمیاز معادن خاک رس که عل ی کیمرتبط با  یاجتماع 

آن به بخش   یها  نیصنعت به خاک رس زم ازین

کمبود آب امکان   لیواگذار شده و به دل یکشاورز

 . ندینما  یریگیندارد، پ وجود  یکشاورز

16 

  یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

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

 مربوطه (  یینامه اجرا نییآ

 یصنعت یبرق در شهرکها دیتول یخصوص یها  روگاهنی

نامه به   قیمشکالت خود را از طر یموارد مصداق

 گردد  یاعالم تا بررس یاستاندار

17 

  یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

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

 مربوطه (  یینامه اجرا نییآ

اعتبار انتقال خط برق به   یزیو برنامه ر تیریسازمان مد 

 . دیفتح آباد مرودشت را پرداخت نما یشهرک صنعت

18 

  یمستقر در شهرک صنعت  یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

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

 مربوطه (  یینامه اجرا نییآ

بخش  هر وارد شده به    یخسارت هااتاق بازرگانی میزان 

نماید تا   یریگیو پ  یجمع آور را بابت قطعی برق  صنعت

 . ردیصورت گ  یقانون یمجار قیجبران آن از طر

 

 موضوعات ماالی و فاااراگیر 

 پیشنهاد/ پیشنهادات عنااوان دستااور جلسه ردیف 

1 
  18مطابق با ماده  رازیش  ی اقتصاد ژهیبرق منطقه و نیتام

در   یاقتصاد ژهیو اداره منطقه و لیتشک  یقانون چگونگ

 یگذار  هیاز سرما ییمانع زدا یراستا

با موضوع تناقض   ینامه ا  یامور اقتصاد یدفتر هماهنگ

  15و تبصره ز ماده  یصنعت یمقررات شرکت شهرکها انیم

  ندگانیبه نما  و دی نما هیته 1400قانون بودجه سال 

کشور و   یزیو برنامه ر تیریسازمان مد  ،یاسالم یشورا 

درصد   60تا مشخص گردد  دیوزرات صمت ارسال نما

درصد از   60)   گردد. ن یتام یستیااعتبار از کدام محل ب 

  یدر شهرک ها یصنعت  یبرق واحدها نیبودجه تام

 باشد(  ی م یصنعت ی بر عهده شرکت شهرکها یصنعت
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2 

مستقر در شهرک    یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

  ط یقانون بهبود مح 25ماده  ی ) عدم اجرا            یصنعت

 مربوطه (  یینامه اجرا نیی کسب و کار و آ

  یاستاندار یگذار هیامور اشتغال و سرما یتر هماهنگدف

دالیل  در خصوص  مانیمستندات مربوط به کارخانجات س 

مطابق با اساسنامه   خورشیدی یاستفاده از انرژامکان عدم 

 رویو به وزرات ن افتیرا در مانیس یدیکارخانجات تول

 . دیارسال نما

3 

مستقر در شهرک    یصنعت ی مکرر برق واحدها یقطع

کسب و   طی قانون بهبود مح 25ماده  ی) عدم اجرا یصنعت

 مربوطه (  یینامه اجرا ن ییکار و آ

  شیافزا یموضوع تقاضا  یاقتصادامور  یدفتر هماهنگ

درصد به    10از   مانیو س  یفوالد ی هاحدوا ی مصرف ماند ید

مکاتبه  قیواحدها از طر  نیا تیدرصد جهت ادامه فعال 25

 . دی نما یریگیاقتصاد پ  یبا شورا

 


