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 24/10/1399 تاریخ تهیه گزارش یک  دستور جلسه شماره – قانون شناسه

 و مفاد آیین نامه اجرایی آن قانون بهبود فضای کسب و کار 25ماده اجرای بررسی -قانون موضوع عنوان

 شورای گفتگوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباسدبیرخانه  مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع

تواند بیش از هر مساله دیگری به فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی لطمه بزند موضوعی که این روزها می

هستیم در  برققطعی برق است. باید ببینیم اگر مشکالتی در تامین برق کشور وجود دارد و ناچار به قطعی 

قانون بهبود فضای   25ماده اشاره صریح  .شودزده می اقتصاد کشورها آسیب کمتری به کدام یک از بخش

 دینبا یو کشاورز یصنعت یدیتول یخدمات مخابرات، واحدها ایدر زمان کمبود برق، گاز به اینکه کسب و کار 

عرضه کننده برق، گاز و خدمات  یخدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتها ایگاز  ایقطع برق  تیدر اولو

وجه التزام قطع  ،یو خدمات یکشاورز ،یاعم از صنعت یدیتول یمخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدها

به  یمقطع یکمبودها لیکنند. هرگاه دولت به دل ینیب شیخدمات مخابرات را در متن قرارداد پ ایگاز  ایبرق 

 یواحدها یخدمات مخابرات ایگاز  ایبرق  انیمخابرات دستور دهد موقتاً جر ایگاز  ایعرضه کننده برق  یشرکتها

 نیوارده به ا یرا قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتها یتعاون و یخصوص یمتعلق به شرکتها یدیتول

به  18/1/1395هیئت وزیران در جلسه همچنین  و اعالم کند. نییتع زیفوق را ن میاز تصم یشرکتها ناش

های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فنآوری پیشنهاد مشترک وزارتخانه

نامه اجرایی ماده یاد آیین -1390مصوب  -قانون بهبود محیط کسب و کار )25 (اطالعات و به استناد ماده

 .شده تصویب کرد

 کسب و کار طیقانون بهبود مستمر مح( ۲۵ماده ) یینامه اجرا نییآ

با حضور نماینده شرکت برق منطقه ای  27/11/1395جلسه کارشناسی مورخ بررسی حکم ماده فوق در 

 صورت گرفت بی نتیجه ماند و مقرر شد که در د ستور کار جدید شورا قرار گیرد.

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

مشکککل واحککدهای تولیککدی و صککنعتی بککه انککدازه کککافی زیککاد اسککت و اگککر سیاسککت قطعککی بککرق بککرای 

کشککور زده  صنننعتطور حککتم آسککیب بیشککتری بککه واحککدهای تولیککدی و صککنعتی ادامککه داشککته باشککد بککه

 در همین راستا مشکالت پیش آمده به شرح می باشد: شودمی

در خصکو  وجکه التکزام جکایگزینی خکدمات و چگکونگی  آیین نامنه فنوق 2تبصره یک ماده  -1

در مککتن قککرارداد مشککخ  ه بککه واحککدهای تولیککدی در صککورت قطعککی، جبککران خسککارت وارد

 نگردیده است.

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D8%B1%D9%82
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https://shenasname.ir/organs/vezarat/sanat/6724-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://shenasname.ir/organs/vezarat/sanat/6724-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
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 یهاگکاز واحکد ایکقطکع بکرق  ککه یاضکطرار یدر زمانهکابهبکود  قانون 25در تبصره یک ماده  -2

اتکاق  از نماینکده اضکطرار جکادیمحکل ا اسنتان نیتنمم یشنورابرای تصمیم گیری در ،  تولیدی

 بازرگانی دعوت بعمل نمی آید.

در اثکر فرآینکد قطعکی بکرق از بکین  کاالهکای اساسکیدر  بخشی از مواد اولیه منورد اسنتفاده -3

شکوند ککه نتیجکه میرود و واحدهای تولیکدی و صکنعتی در مرحلکه سکاخت بکا مشککل مواجکه می

 .آن کاهش کیفیت تولید و کاهش بهداشت در صنعت غذاست

 

جلسه بندی جمع

به تاریخ  کارشناسی

23/10/99 

در جلسه کارگروه با نماینده شرکت برق منطقه ای و نماینده استانداری و مدعوین بخش خصوصی 

سات اتاق برگزار گردید 23/10/99تاریخ  سالن جل صلی مقرر گردید ، در  سه ا قانون فوق در جل

 مورد بررسی قرار گیرد. ی دولت و بخش خصوصیشورای گفتگو

ی بخش خصوصی آمادگی دارد در این جنگ اددر شرایط موجود اقتص :ریاست محترم اتاق بندرعباسجناب آقای صفا، 

مشکل اصلی در ساعات پیک مصرف برق است و اگر  اقتصادی هر کاری که به نفع واحد های تولیدی باشد انجام دهد.

توان موجب کاهش مصرف برق در بین ادارات سازی میبرنامه ریزی درستی داشته باشیم، با هشدار و فرهنگ

ستگاه ست و حتی و د سیار مهم ا شد. برنامه ریزی در مقوله قطعی برق ب های دولتی و نیز واحدهای مسکونی 

است باید در مورد زمان قطع برق با واحدهای تولیدی و صنعتی به توافق رسید  اگر قطعی برق اجتناب ناپذیر

ه و ریخته گری و نیز سایر واحدهای تولیدی مشاب داروچرا که فعالیت واحدهای تولیدی در حوزه صنعت غذا، 

رو به دلیل مشککککل به وجود آمده در مواد اولیه طی مرحله سکککاخت با مشککککل از بین رفتن مواد اولیه روبه

 .شوندمی

ناهماهنگی بین  :ای اسننتان هرمزگانشننرکت برق منطقه امیرشننکاری، نماینده محترم آقای جناب

شتیبانی و اهتمام جدی دستگاهدستگاه سیستم پ شدن ها مهمها، نبودن  شدن یا ناق  اجرا  ترین عامل اجران

شنامه ضر تعدد بخ ست. در حال حا سب و کار ا ضای ک ستمر ف بینی بودن ها و غیر قابل پیشقانون بهبود م

صادی، مهم ضای شرایط اقت شکل ف سب و کارترین م ست ک ست که بر  .ا شرایط محیطی و عوامل بیرونی ا

 به نیرو وزارت یعنی اسککت کردن عمل مشککارکتی راهکارها از یکی. های اقتصککادی اثرگذار بوده اسککتفعالیت

 شرکت های خدمات دهنده  همراه

شرکت نگین ترابران آقای جناب سنی، مدیرعامل  های مختلفی از واحدهای تولیدی هزینه :ابوالح

ستمزدو  حقوقجمله  کنند و در زمان قطعی های مالیاتی و تامین اجتماعی را پرداخت میکارگران، هزینه د

های مذکور را پرداخت هزینه شکککوند و تولیدکنندگان مجبورند با پایان هر ماهها متوقف نمیبرق این هزینه

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF
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ت ل عالوه بر ضرررر و ان آ کاررو ر وای ت ل دو ن ل و یرراشد  ا ارر  اا  ای براح انآ وای ت  ب  ضرررر و ان آ .کنند

 اوا پاه آ انا مواجه م 

 

 پیشنهادات

 : کمیته کارگروه مصوب نماید

موضوع ایجاد ترتیبات الزم جهت فراهم شدن پوشش بیمه ای برای واحدهای تولیدی  -1

 قانون بهبود فضای کسب و کار 25ماده  2تبصره 

پیشنهاد میگردد شرکت های عرضه کننده خدمات ) برق و گاز و مخابرات و ....( در مدت  -2

قانون بهبود فضای کسب و کار بصورت کامل اجرایی  25ماده مشخص شده موظف گردند 

 کنند.

تاکید بر لزوم دعوت از نمایندگان اتاق بازرگانی در شورای تامین موضوع تبصره یک ماده  -3

 بهبود فضای کسب و کار  25

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 

 16/11/1390قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب  25ماده  -1

هیات  28/01/1395ه مورخ  49810ت /7411) موضکککوص تصکککویبنامه شکککماره  25آیین نامه ماده  -2

 وزیران(

  27/11/95صورتجلسه کارشناسی مورخ  -3

 


