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 مصــوبات اســـتانی
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بزرگ  عیمکرر برق در صنا یاز قطع یمشکالت ناش  یبررس

 و کوچک

با توجه به مشکالت ایجاد شده برای صنایع  مصوب گردید

بزرگ استان و کاهش تولید که به تبع آن کاهش میزان 

صادرات و ارزآوری را در پی خواهد داشت، و نیز به منظور 

جلوگیری از تبعات ناشی از قبیل خسارات فعلی که ممکن 

پذیری جبران نا است موجب عدم فعالیت و بروز خسارات

تجهیزات و ماشین آالت خط تولید و  از قبیل خسارات به 

مشکالت کارگری را سبب شود. با عنایت به نامگذاری 

سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام تولید 

پشتیبانی ها و مانع زدایی ها وهمچنین در راستای اجرای 

تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره  5بند 

مبنی بر امکان  16/04/1400ه مورخ 58967ت//41509

مصرف برق از سوی واحدهایی که دارای مولد خود تامین 

برق هستند مقرر شود که برق منطقه ای سهم انرژی 

نیروگاه های فوق الذکر را با استناد به مصوبه فوق االشاره 

ت محترم وزیران استثنا قرار داده و و از اعمال کاهش اهی

مقرر ن واحدها خوداری نماید. دیماند برق مصرفی ای

گردید شرکت برق منطقه ای ضمن اجرای مفاد تصویب 

نامه هیات وزیران مراتب اخذ مجوز را در اسرع وقت از 

 شرکت توانیر پیگیری نماید.

 

 
بزرگ  عیمکرر برق در صنا یاز قطع یمشکالت ناش  یبررس

 و کوچک

 3ذیل ماد ه  3در راستای اجرای تبصره  مقرر گردید

ت /41509تصویب نامه هیات وزیران به شماره 

مبنی بر مستثنا بودن  16/04/1400ه مورخ  58967

شهرک های صنعتی از کاهش برق صنایع، شرکت 

توزیع برق استان از قطع و یا کاهش دیماند برق 

مصرفی واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی 
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هنگی خودراری و نسبت به ارائه بدون ایجاد هما

زمانبندی به شرکت شهرک های صنعتی اقدام نماید. 

و همچنین در خصوص واحدهای تولید کننده مواد 

غذایی و نیز واحدهای مرغداری مستقر در خارج از 

شهرکهای صنعتی نیز با توجه به شرایط حاد  گرمایی 

استان شرکت توزیع برق قبل از هر گونه قطع و یا 

ش برق مصرفی با دستگاه های مربوطه هماهنگی کاه

 زم بعمل آورد.ال
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بزرگ  عیمکرر برق در صنا یاز قطع یمشکالت ناش  یبررس

 و کوچک

مصوب گردید واحدهای تولید برق استان بصورت منظم و تالش 

برای هرگونه جلوگیری و یا کاهش فعالیت جهت تولید برق 

 اقدام نمایند.
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 ـراگیرـمــلی و فـ موضوعات
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