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 (1دستور جلسه ) -قانون شناسه

 عنوان

 موضوع:، با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 25دالیل عدم اجرای حکم ماده  بررسی
 قراردادهای متن در مخابرات و برق گاز، خدمات قطع از ناشی خسارات جبران و التزام وجه اعمال نحوه"

 "خدماتی و کشاورزی صنعتی، های بخش مشترکین و خدمات این دهنده ارائه های شرکت میان منعقده

 شرح دستور

 خاادما  یااا گاااز باار   کمبااود زمااان در" کنااد  ماای حکاا  کااار و کساا  محاای  مسااتمر بهبااود قااانون 25 ماااده

 قارار  مخاابرا   خادما   یاا  گااز  یاا  بار   قطاع  اولویا   در نبایاد  کشااورزی  و صانعتی  تولیادی  واحادهای  مخابرا  

 واحادهای  باا  قارارداد  عقاد  هنگاام  موظفناد  مخاابرا   خادما   و گااز  بار    کنناده  عرضاه  شرکتهای و باشند داشته

 ماات  در را مخااابرا  خاادما  یااا گاااز یااا باار  قطااع التاامام وجااه خاادماتی  و کشاااورزی صاانعتی  از اعاا  تولیاادی

 کنناده  عرضاه  شارکتهای  باه  مقطعای  کمبودهاای  دلیا   باه  دولا   هرگااه " همچنای   ".کنناد  بینای  پای   قرارداد

 باه  متعلا   تولیادی  واحادهای  مخاابراتی  خادما   یاا  گااز  یاا  بار   جریاان  موقتاا   دهد دستور مخابرا  یا گاز یا بر 

 ناشای  شارکتها  ایا   باه  وارده خساارتهای  جباران  نحاوه  اسا   موظا   کنناد   قطاع  را تعااونی  و خصوصی شرکتهای

 (1)پیوس   ".کند اعالم و تعیی  نیم را فو  تصمی  از

 مااور  هااا49810 /7411 شااماره ویبنامه)موضااوع تصاا  25آیاای  نامااه ماااده    2ضاامنا حساا  مفاااد ماااده    

  کلیااه شاارک  هااای عرضااه  25هیاا   وزیااران( و تبصااره هااای میاا  آن  متناااظر بااا حکاا  ماااده    28/01/1395

کننده بار   گااز  خادما  ارتباا ی و فنااوری ا العاا   موظفناد مات  قراردادهاای تا می  خادما  باه واحادهای              

 تولیدی را به گونه ای تنظی  نمایند تا:

 یابد.ت می  خدما  وف  مفاد قرارداد در تمام دوره تداوم  -

وجااه التاامام  جااایگمینی خاادما  و بگااونگی جبااران خسااار  وارده در صااور  قطااع خاادما  در ماات     -

 قرارداد پی  بینی شود.

پوش  خساار  مرباوب باه همیناه عملیاا  جااری واحادهای تولیادی در ماد  قطاع خادما  در مات               -

 قرارداد پی  بینی شود..

ا   قیماا  هااای جدیااد درصااور    درصااور  نیاااز بااه تعاادی  قیماا  خاادما  در دوره تااامی  خاادم     -

 تصوی  هیا  وزیران قاب  اعمال خواهد بود.

در صور  خواسا  واحادهای تولیادی  شارک  هاای ارائاه دهناده خادما  موظفناد قراردادهاای جااری             -

 را در باربوب آیی  نامه اصالح نمایند.

 هاای  شارک   از اساتعالم  نوبا   دو از پا  حکا  و بگاونگی رعایا  مفااد آیای  ناماه ما کور          ایا   اجارای  بررسی

هااای منعقااده و باای پاسااخ ماناادن نمونااه قرارداد درخواساا  ارسااالمبناای باار ( 95دی ماااه  و 94آمرماااه ) مجااری

ای بااه منظااور رساایدگی بااه  قرارگرفاا  و ساال  جلسااه  کمیتااه دبیرخانااهبررساای توساا  در دسااتورکار   آنهااا

 موضوع برگمار شد.

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

از بررسای موضاوع و نیام موضاوعا  و مشاکال  ارجااع شاده از اساتان هاای مختلا   حااکی از            نتایج بدس  آماده  

 آن اس  که:

 25قراردادهااای منعقااده میااان شاارک  هااای خاادما  رسااان )گاااز  باار  و مخااابرا ( موضااوع حکاا  ماااده      (1

 از اعاا  تولیاادی واحاادهایقااانون بهبااود مسااتمر محاای  کساا  و کااار و مشااترکی  مناادر  در ماات  ماااده )  

و مشاترک   یاا اساساا بصاور  فارم اشاتراک مای باشاد        (  بصاور  الحااقی باوده   خادماتی  و کشاورزی تی صنع

نه تنها امکان دخا  و تصارد در مات  قارارداد را نادارد بلکاه باه جام در ماورد گااز  نساخه مخات  مشاترک              

 قرارداد را نیم در اختیار ندارد.
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و ضااواب  و باااربوب هااای انعقاااد قاارارداد   آخااری  نمونااه قراردادهااا )در مااورد مخااابرا   فاارم اشااتراک(     (2

مفااد مات  ماااده    اعمااالشارک  هاای خاادما  رساان کاه دبیرخانااه باه آن دسترسای یافتااه اسا   نشاانی از         

 ندارند. مت  در  25

 جلسهبندی جمع

 18/11/95 کارشناسی

 

 بخاا  ماادعوی  و ایااران مخااابرا  شاارک  و ایااران گاااز ملاای شاارک  نمایناادگان حضااور بااا کااارگروه جلسااه

 گ شاا  از پا   گردیااد مشاخ    ماا کور شارک   دو از حاضاار نماینادگان  توضاایحا  باا  گردیااد. برگامار  خصوصای 

 ایاا  قراردادهااای کااار  و کساا  مسااتمر بهبااود قااانون 25 ماااده اجرایاای نامااه آیاای  تصااوی  از حاادود یاال سااال

 خسااارا  جبااران و التاامام وجااه پوشاا  نحااوه لحااا  باادون و ساااب  روال بااه همچنااان مشااترکی   بااا هااا شاارک 

 باا  عماده  مشاترکی   باه   بیعای  گااز  فارو   پیماان  ناوی  پای   اگرباه  گاردد  مای  منعقاد  خدما   قطع از ناشی

باا توجاه باه توضایحا  نمایناده ایا  شارک           اماا  اسا   شاده  تهیاه  گااز  ملای  شرک  توس   25 ماده حک  لحا 

 جبااران و التامام  وجاه  پوشا   ازای در مبنای بار اینکاه اوج  جباران خساار  بصاور  حجماای خواهاد باود و  انیاا         

 ناوی  پای   رساد   باه نظار مای   شاد  خواهاد  لحاا   قراردادهاا  مات   در نیام  خادما   ارائاه  تعرفاه  افمای  خسار  

 وجاه  پوشا   ازای در و اسا   نشاده  تهیاه  باشاد  مای  خصوصای  بخا   از حمایا   کاه  قاانون  روح باا  همساو ممبور 

پیشاانهاد شااده اساا  کااه منتظاار  قراردادهااا ماات  در نیاام خاادما  ارائااه تعرفااه افاامای  خسااار   جبااران و التاامام

 تصوی  هی   وزیران جه  ابالغ می باشد.

 ؛اس  نگرفته صور  اقدامی نیم مخابرا  شرک  قراردادهای اصالح مورد در

ی صااور  هااسااتعالم به بر  خدما  دهنده ارائه شاارک  بعنوان توانیر  شاارک  پاسااخگویی عدم به توجه باهمچنی  

کارگروه و عدم پاسخ به درخواس  های مکرر دبیرخانه برای برگماری جلسه      در شرک   ای  نماینده حضور  عدم  گرفته

 .باشد نگرفته صور  اصالحی نیم بر  خدما  ارائه قراردادهای درخصوص رسد می نظر به

 پیشنهاد دبیرخانه

قاانون بهباود مساتمر محایط      25، تهیه نسخه اصالحی قراردادهاای موضاوع مااده    مصوب نماید که کمیته (1

 و آیاین ناماه اجرایای آن، حاداکرر مار  مادت یا  مااه،        کسب و کار با لحاظ شرایط مندرج در متن ماده 

عرضاه کنناده گااز، بارق و خادمات      هاای  بخش خصوصی در دساتور کاار شارکت   نمایندگان با اخذ نظر از 

  .قرار گیرد مخابرات

 به منظور تسریع مراتب اجرای این مقرره، پیشنهاد می گردد:

( و پاای  نااوی  3)پیوساا  شااماره  "پیمااان فاارو  گاااز  بیعاای بااه مشااترکی  عمااده"در مااورد گاااز   -

تهیه شده توسا  شارک  ملای گااز ایاران باا لحاا  نظارا  بخا  خصوصای در کاارگروه ویا ه بررسای              

 گردد و ابالغ آن بدون آنکه منوب به تغییر نر  تعرفه باشد  صور  پ یرد.

 "بار   هاای  تعرفاه  تکمیلای  ناماه  آیای  " نساخه  آخاری   اصاالح  در 25 مااده  مفااد  در مورد بر   رعایا   -

 .(  با لحا  نظرا  بخ  خصوصی  در دستورکار وزار  نیرو قرار گیرد4)پیوس  شماره 

 "کااار  تقاضااا و اشااتراک خاادما  مخااابرا   "اصااالح ضااواب  و مقااررا  تنظاای   در مااورد مخااابرا    -

(  در دسااتور بررساای کمیساایون تنظاای  مقااررا  ارتبا ااا  قاارار گیاارد و در ایاا      5)پیوساا  شااماره 

 خصوصی در زمینه شناسایی انواع خسارا  و نحوه جبران آنها  اخ  گردد. خصوص نظرا  بخ 
 

باه ایان    تصاویب گاردد،  قانون بهبود مساتمر محایط کساب و کاار      25مبنی بر اصالح ماده  ایماده واحده (2

ترتیب که شرکت های عرضه کننده آب و خدمات فاضاالب نیاز باه فهرسات شارکت هاای موضاوع مااده         

 .شونداضافه 



 

 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 

های احکام دائمی برنامهقانون  12کمیته موضوع ماده  چهل و نهمین نشست دستور جلسه

 11/02/96مورخ  توسعه کشور

 

 1395-02-25تاریخ بازنگری:                                 01شماره بازنگری:                                       QMS-FO-75-11 کد مدرک:

 کشور توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون 12 ماده موضوعکمیته دبیرخانه توزیع نسخ: 

مستندات و فهرست 

 مدارک پشتوانه

 ؛16/11/1390 مصوب کار و کس  مستمرمحی  بهبود قانون 25 ماده .1

 ؛(وزیران هی   28/01/1395 مور  ها49810 /7411 شماره تصویبنامه موضوع) 25 ماده نامه آیی  .2

 ؛عمده مشترکی  به  بیعی گاز فرو  یمانفرم پ .3

 ؛26/05/1379بازنگری شده در تاریخ  و 10/06/1375مصوب  بر  های تعرفه تکمیلی نامه آیی  .4

 .مخابرا  خدما  اشتراک و تقاضا کار  .5
 


