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 23/05/1400 جلسه تاریخ    رویه اجرایی -مقررات  -قانون شناسه

 برق  عیتوز  یمتن قراردادها یو بررس ینامه اجرا نییکسب و کار و آ طی( قانون بهبود مح25ماده ) یاجرا یبررس موضوع عنوان

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

 یدیتول  یخدمات مخبابرات، واددها  ایبدر زمان کمبود برق، گاز   ( قانون بهبود محیط کسبببب و کار25موجب ماده )به 

برق، گاز    عیتوز  یخدمات مخابرات قرار داشبته باشبعد و شبرکت ها  ایقطع برق گاز   تیدر اولو  دینبا یو کشباورز یصبعتت

وجه التزام    یو خدمات ی، کشببباورزیاعم از صبببعتت یدیتول  یو خدمات مخابرات موظفعد هعگام عقد قرارداد با واددها

  رد، یصببورت گ  یها مقطت  ینموده و چعانچه به دسببتور دولت قطت یعیبیشببیقطع خدمات مربوطه را در متن قرارداد پ 

 اعالم گردد.و   نییتت واددها نینحوه جبران خسارت وارده به ابایستی  

اسبتان   یگفتگو  یشبورا رخانهیدب  ،یدیتول  یبرق در کشبور و اسبتان و متربرر شبدن واددها  ریاخ  یها  یبه قطت  تیععا  با

  . نمود این موضوع یاقدام به بررس

و  یاضبببطرار  ریغ  طیدر شبببرا  یدیبتول  ی( قبانون بهبود قطع خبدمبات وادبدهبا25نبامبه مباده ) نیی( آ3اسببباا مباده )  بر

 باشد.  یمجاز م ریشده در قرارداد غ  یعیشبیپ 

اضبطراری   طی( مشبخ  شبده اسبت که کمبود برق جزو شبرا1ماده ) 1در بعد )پ( زیو خارج از کعترل ن  یاضبطرار  طیشبرا

 عیشببرکت توز  "ذکر شببده اسببت:اسببتان  یدیتول  یبرق و واددها عیکه در قراردادها توز  سببتیدر دال نیا  باشببد.  ینم

که   یندارد و در سباعات یتتهد یفصبول و سباعات اوج مصبرب شببره سبراسبر در  یبرق تقاضب  نیبرق در قبال تام یروین

 "باشد.  یقطع برق مصرب خود م  ایمتتهد به کاهش و   یبا کمبود مواجه است ،متقاض یشبره سراسر

  ی به شبرکت ها یداخل  یدسبتورالتم  ها  یط رویوزارت ن  یاسبت که از سبو  یقراردادها نمونه قرارداد نیذکر ا  انیشبا

 کام  دارد. رتی( قانون بهبود مغا25برق ابالغ شده است که با ماده ) عیتوز

قطع شبببود،   دییبعبادی خبدمبات وادبدهبای تول  طیچعبانچبه در شبببرا  زینبامبه ن  نییآ  نی( ا4بر اسببباا مباده )  نیهمچع

 نییآ نی( ا2دهعده خدمات موظفعد براساا قراردادهای معتقده نسبت به جبران خسارت برابر ماده )  هیهای ارا شرکت

 متاسفانه این موضوع نیز در قراردادهای توزیع نیروی برق قید نشده است.   .عدینامه اقدام نما

در صبببببورت درخواسبت واددهببببای    ( موظفعد2( ماده )4ی ارایه دهعده خدمات مطابق تبصبره )همچعین شبرکت ها

. یتعی در این آیین نامه  عدیاصالح نما ععامهییآ نیخدمات را در چارچوب مفاد ا  نیقراردادهای جاری تأم  بببدی،یتبببول

 بیعی شده است.  نیز پیش 95اصالح قراردادهای قب  از سال 

 
  ، یجعگ داخل  برسبان،یآسب  ییآب و هوا  طیشبرا  ریطوفان، صباعقه و سبا   ،یزلزله، سب  یاز قب ی: عوامل(فورا ماژور)  یتیریخارج از کعترل مد  طیشبرا قانون بهبود:  1بعد پ ماده    -1

 یقاعتصاب، شورش و در  ،یدمله دشمن خارج
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( و آیین نامه آن اجرایی نشبده و این موضبوع باعم متربرر شبدن واددهای  25متاسبفانه در قراردادهای مککور ماده )

 گردیده است.تولیدی صعتتی، کشاورزی و خدماتی  

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوا ایرادات و مشرالت:

ت واددهای تولیدی، فاسبد شبدن مواد اولیه  قطتی های مررر و نوسبانات برقی باعم خسبارت دسبتگاه ها و ماشبین آا.  1

 واددها، عدم ایفای تتهدات به مشتریان، کاهش تولید و تتطیلی واددها شده است.

 اجرا نمی گردد. وزارت نیرودستورالتم  های داخلی  ن نامه ها و یآیبه دلی  مغایرت با  قانون بهبود (  25. ماده )2

( قانون بهبود در تدوین نمونه قرارداد شبببرکت توزیع نیروی برق و واددهای  25. وزارت نیرو به مفاد آیین نامه ماده )3

 توجه نررده است.تولیدی 

یرجانبه بوده و شببرایط تعمیم قرارداد در این خصببوا رعایت    نیبرق با مشببترکنیروی   عیتوز شببرکت یقراردادها  .4

 گردد. نمی

ذکر  در قراردادهای شبرکت توزیع نیروی برق با مشبترکین  قطتی برق . خسبارات وارده به واددهای تولیدی در زمان  5

 نشده است.

بندیی جلسدده  جمع

 کارشدناسدیکارگروه 

 04/05/1400مورخ 

نمایعدگان شبرکت های سبیمان    ،با دربور نمایعدگان شبرکت توزیع برق تبریز و اسبتان  کارشبعاسبی دبیرخانه شبوراجلسبه کارگروه  

نامه   نیی( قانون بهبود، آ25ماده )  یاجرا  برگزار شبد. در این کارگروه موضبوعصبوفیان، ریخته گری تراکتورسبازی، تولیدی موسبوی  

 و مقرر گردید در نشست آتی شورا طرح موضوع گردد.بررسی   یو صعتت  یدیتول  یبرق با واددها  عیتوز  یو متن قراردادها  ییاجرا

 پیشنهادات 

( قانون 25اصبالح آیین نامه ها و دسبتورالتم  ها و نمونه قرارداد شبرکت توزیع نیروی برق با مشبترکین بر اسباا ماده )

 بهبود و آین نامه اجرایی توسط وزارت نیرو و ابالغ به تمایم شرکت های توزیع نیرو

فهرسدت مسدتنیات و 

 میارک پشتوانه

 قانون بهبود محیط کسب وکار و آیین نامه اجرایی قانون؛.  1

 ؛آیین نامه ترمیلی تترفه های برق.  2

 ؛نمونه قرارداد شرکت توزیع نیروی برق با مشترکین.  3

 


