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 23/04/1400 تاریخ تهیه گزارش رویه اجرایی – قانون شناسه

 در صنایع بزرگ و کوچکمکرر برق  یاز قطع یمشکالت ناش  یبررس موضوع عنوان

    دبیرخانه شورای گفتگوی  مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع

 یخط قرمز است و ضرور عیصنا دیخلل در روند تول جادیدارد و ا ینقش اساس یدر اقتصاد ملهرمزگان 

کار شرکت  تامین پایدار برق مردم هرمزگان و صنایع در دستور  خاص استان طیاست با توجه به شرا

خسارت های سنگین به صنایع مستقر در استان با قطعی توزیع برق و دستگاه ای مرتبط قرار گیرد. 

های بسیاری برای غیر فعال بودن واحدهای بزرگ فوالدی و سیمانی چالش. های اخیر برق تحمیل شد

در حال حاضر  .کنددر زمینه تولید محصوالت فوالدی، سیمان و اشتغال ایجاد می هرمزگانکشور و 

بدلیل قطعی برق و کمبود سیمان در بازار قیمت این محصول بسیار گرانتر از قیمت واقعی به فروش 

اند، بطوری که در تابستان واحدهای تولیدی استان در تابستان و زمستان با مشکل انرژی مواجه .میرسد

مصرف  .تر مرتفع شودرچه سریعمشکل برق و در زمستان مشکل گاز را دارند که نیاز است این مساله ه

مگاوات  ۹۰۰مگاوات در شبانه روز است که ۳۰۰برق در هرمزگان در مجموع نزدیک به سه هزار و 

های استان ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه .مربوط به واحدهای تولیدی و بنگاه های بزرگ استان است

مگاوات  ۲۶۷آب و هوایی سه هزار و مگاوات است که به علت شرایط  ۹۱۷هرمزگان نیز سه هزار و 

جلسات متعددی نیز با شرکت توزیع برق و شرکت برق منطقه ای  .شوددرحالت عادی برق تولید می

 و سازمان صنعت و معدن و معاونت اقتصادی استانداری در این اواخر برگزار گردیده است. 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

مکرر برق  یاز قطع یمشکالت ناش یبررسبا بررسی و کارشناسی و  تشکیل کارگروه موضوع 

 :گردیدهباعث ایجاد مشکالتی به شرح که   یصنعت یواحدها

مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی به اندازه کافی زیاد است و اگر سیاست قطعی برق برای به اینکه  با توجه 

 شودکشور زده می صنعتطور حتم آسیب بیشتری به واحدهای تولیدی و صنعتی ادامه داشته باشد به

چرا که امکان خراب اگر مستثنی نباشند  کنند هایی که برق واحدهای تولیدی و صنعتی را تامین میشبکه

 ممکن است در اثر این اتفاق و صنایع بزرگ که جز صنایع مادر محسوب میشوند شدن مواد اولیه صنعت غذا 

خسارت هایی فراوانی که و حوزه های مختلف صنعت بزنند . واحدهای تولیدی  اقتصادلطمه بسیار سنگینی به 

تر هرچه سریعممکن است به واحدهای تولیدی وارده شده و تا  مرز تعطیلی نیز برود و ایجاد بیکاری گردد. 

اندیشی شود چرا که در غیر این صورت وضع ای تولیدی و صنعتی چارهباید نسبت به قطعی برق واحده

 .تولیدکنندگان از این بدتر خواهد شد

https://khabarban.com/a/32495975
https://khabarban.com/a/32495975
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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جلسه بندی جمع

به تاریخ  کارشناسی

21/04/1400 

سه کارگروه با نماینده  صنعتی، شرکت توزیع برقجل شهرک های  شرکت  و با و  برق منطقه ای، 

صی صو ضور بخش خ سات اتاق برگزار گردید، در  21/04/1400خ تاری در  ح مقرر گردید سالن جل

 مورد بررسی قرار گیرد. ی دولت و بخش خصوصیدر جلسه اصلی شورای گفتگوموضوع 

با توجه به میزان بارندگی ها و مواجه نیروگاه ها با بی  جناب آقای رضایی، دبیرکل محترم اتاق بازرگانی:

طع بدون اطالع قبلی برق صنایع و قاست ولی با این وجود  آبی موضوع مدیریت مصرف برق حساس تر شده

و حتی خسارت های جبران ناپذیری  واحدهای تولیدی در برخی موارد مشکالت قابل توجهی را ایجاد می کند

رو برای صاااحبان این واحدها ایجاد خواهد کرد. داشااتن یک برنامه منرم برای قطعی برق واحدهای تولیدی 

ضرر و زیان ها را بگیرد افزایش داده را  کرر برق افزایش هزینه های تولیدقطعی م. می تواند تا حدودی جلوی 

شده که  ست. بارها تاکید  ستورالعمل ها را نررات بخ ا صویب قوانین، آئین نامه ها و د صی پیش از ت صو ش خ

شکالت فعاال سیاردرکاهش م صادی ب ست.  ن اقت ضروری ا سفانه این اتفاق تا کنون رخ نداده مهم و  ولی متا

  است.

ستان صادی ا غیرفعال بودن واحدهای بزرگ فوالدی  : داریجناب آقای حیدری، معاونت محترم امور اقت

سیمانی  ستقیم بر روی زندگی مردم، پروژهو  سازها ایجاد خواهد کرد و باعث تاثیر م ساخت و  های عمرانی و 

افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز جهت ساااخت و سااازها و ایجاد بازار ساایاه در بازار این محصااوالت خواهد 

ها با ارز آوری صنایع تحریمبا توجه به نقش و جایگاهی که هرمزگان در اقتصاد ملی در کم اثر کردن فشار شد

ست در اعمال خاموشی ضروری ا صنایع فوالدی و فوالدی برای کشور دارد،  های هرمزگان در بخش خانگی و 

 . سیمانی از سوی وزارت نیرو تجدید نرر اساسی شود

ولید و مصرف برق  وقتی بین ت :  طیبی، معاونت محترم بهره برداری شرکت توزیع برق جناب آقای

خیلی از موارد . نشود این مشکالت وجود خواهد داشتباشد و تا زمانیکه اقتصاد برق حل ی وجود نداشته برابر

خارج از اراده و اختیارات استان است و قطعی و خاموشی برق توسط شبکه سراسری متصل به همدیگر صورت 

اطالعات کافی از زمان پیک مصرف واحدهای تولیدی و حتی خانگی می تواند به برنامه ریزی وزارت  .گیردمی

با توجه به گرم شدن هوا  و همچنین بارش های کم با این مشکالت مواجهه شده ایم. واحدهای نیرو کمک کند . 

 انیم از این سختی ها عبور کنیم.صنعتی و خانگی با رعایت الگوی مصرف می تو

با توجه به جلسات متعددی که  :جناب آقای بخرد، معاونت محترم صنایع کوچک شهرک های صنعتی 

گرفته شده مقرر شده است که شهرک ها و واحدهای تولیدی و صنایع کوچک از خاموشی برق معاف باشند 

واحدهای تولیدی و این برای  افتاده استولی با این تفاسیر هفته ای دو مرتبه قطعی برق در شهرک ها اتفاق 

شرکت برق با واحدهای تولیدی در  شود و هماهنگی  سوب می سیار اتفاق ناگواری مح صا مواد غذایی ب صو خ
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شی نیز به واحدهای تولیدی اعالم  ساعات خامو ستی از قبل  ست و بای شروع به کار خط تولید الزامی ا زمان 

 گردد. 

 اصلی شورا مطرح و پیگیری کردد.جمع بندی جلسه انجام شد و مقرر شد در جلسه در پایان 

 

 پیشنهادات

 یصنعت یمکرر برق واحدها یاز قطع یمشکالت ناشبررسی پیشنهادات کمیته کارگروه  در خصوص 

 :به شرح ذیل صورت گرفت

پیشنهاد گردید با توجه به مشکالت ایجاد شده برای صنایع بزرگ استان و کاهش تولید که  -1

ارزآوری را در پی خواهد داشت، و نیز به منظور جلوگیری به تبع آن کاهش میزان صادرات و 

از تبعات ناشی از قبیل خسارات فعلی که ممکن است موجب عدم فعالیت و بروز خسارات 

جبران ناپذیری از قبیل خسارات بع تجهیزات و ماشین آالت خط تولید و مشکالت کارگری 

قام معظم رهبری به نام تولید را سبب شود. با عنایت به نامگذاری سال جاری از سوی م

تصویب نامه هیات محترم  5پشتیبانی ها و مانع زدایی ها وهمچنین در راستای اجرای بند 

مبنی بر امکان مصرف برق از  16/04/1400ه مورخ 58967ت//41509وزیران به شماره 

 تند مقرر شود که برق منطقه ای سهمسوی واحدهایی که دارای مولد خود تامین برق هس

انرژی نیروگاه های فوق الذکر را با استناد به مصوبه فوق االشاره هیت محترم وزیران استثنا 

 قرار داده و و از اعمال کاهش دیماند برق مصرفی این واحدها خوداری نماید. 

تصویب نامه هیات وزیران به شماره  3ذیل ماد ه  3پیشنهاد گردید در راستای اجرای تبصره  -2

مبنی بر مستثنا بودن شهرک های صنعتی از  16/04/1400مورخ ه  58967ت /41509

کاهش برق صنایع، مقرر گردید شرکت توزیع برق استان از قطع و یا کاهش دیماند برق 

مصرفی واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی بدون ایجاد هماهنگی خودراری و نسبت 

و همچنین در خصوص به ارائه زمانبندی به شرکت شهرک های صنعتی اقدام نماید. 

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 کاهش برق مصرفی با دستگاه های مربوطه هماهنگی الزم بعمل آید.
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فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 

  16/04/1400ه مورخ  58967ت /41509تصویب نامه هیات وزیران به شماره 

 


