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 (2دستور جلسه شماره )  شناسه دستور

  عنوان دستور

 :موضوع با کشور توسعه برنامه دائمی احکام قانون 12 ماده موضوع کمیته نشست نهمین و چهل مصوبه پیگیری

  جبران و التزام وجه اعمال نحوه" و کار و کسییب محیط مسییتمر بهبود قانون 25 ماده حکم اجرای مراتب بررسییی

سارات  شی  خ   این دهنده ارائه هایشرکت  میان منعقده قراردادهای متن در مخابرات و برق گاز، خدمات قطع از نا

 "خدماتی و کشاورزی صنعتی، هایبخش مشترکین و خدمات

 شرح دستور

شست   نهمین و چهل در کشور  توسعه  هایبرنامه دائمی احکام قانون 12 ماده کمیته اعضای   اجرای عدم دالیل بررسی  به خود ن

  گاز، خدمات قطع از ناشی  خسارت  جبران و التزام وجه اعمال نحوه بر مبنی وکارکسب  محیط مستمر  بهبود قانون 25 ماده حکم

 صدددنعت، هایبخش مشدددترکان و خدمات این دهنده ارائه هایشدددرکت میان شدددده منعقد قراردادهای متن در مخابرات و برق

 .پرداختند خدماتی و کشاورزی

 :وکارکسب محیط مستمر بهبود قانون 25 ماده حکم

 یا برق قطع اولویت در نباید کشییاورزی و صیینعتی تولیدی واحدهای مخابرات، خدمات یا گاز برق، کمبود زمان در

شته  قرار مخابرات خدمات یا گاز شند  دا ضه  شرکتهای  و با  هنگام موظفند مخابرات خدمات و گاز برق، کننده عر

 خدمات   یا  گاز  یا  برق قطع التزام وجه  خدماتی،   و کشییاورزی صیینعتی، از اعم تولیدی  واحدهای   با  قرارداد عقد 

 کننده عرضییه شییرکتهای به مقطعی کمبودهای دلیل به دولت هرگاه. کنند بینی پیش قرارداد متن در را مخابرات

تا   دهد  دسییتور مخابرات  یا  گاز  یا  برق یدی  واحدهای   مخابراتی  خدمات   یا  گاز  یا  برق جریان  موق  به  متعلق تول

صی    شرکتهای  صو ست  موظف کنند، قطع را تعاونی و خ سارتهای  جبران نحوه ا شی  شرکتها  این به وارده خ  از نا

 .کند اعالم و تعیین نیز را فوق تصمیم

 در موضددوع آنها، ماندن پاسددخبی و قراردادها نمونه ارسددال درخواسددت مورد در مجری هایشددرکت از اسددتع م نوبت دو از پس

 از آمدهدسددتبه نتایج لکن گردید برگزار موضددوع این به رسددیدگی منظور به جلسدداتی و گرفت قرار کمیته دبیرخانه دسددتورکار

 نحوه لحاظ بدون و گذشته روال به همچنان خود مشترکان با هاشرکت این قراردادهای که است بوده آن از حاکی موضوع بررسی

 .شودمی منعقد خدمات، قطع از ناشی خسارات جبران و التزام پوشش

  و التزاموجه پرداخت چگونگی و میزان تعیین عدم به نسددبت مزبور، کمیته جلسدده در گاز و مخابرات توانیر، شددرکت نمایندگان

 اصدد   ترتیبات آنها از برخی وجود این با اما ،بودند آن اصدد   خواسددتار و معترض قانون اجرایی نامهآیین در وارده خسددارات

 .اند قرارداده کار خود دستور در را مذکور قراردادهای

 :11/02/96مورخ  کمیته نشست نهمین و چهل مصوبه

 اقدامات آخرین از را کمیته دبیرخانه ،25 ماده متن در مذکور مخابرات و برق گاز، خدمات دهنده ارائه های شرکت

ستای  در گرفته صورت  ستندات  و نموده مطلع مزبور ماده حکم اجرای را  اختیار در را جدید قراردادهای نمونه و م

 دبیرخانه توسط  موضوع  بررسی  برای که آتی جلسات  در ها شرکت  این نمایندگان همچنین. دهند قرار دبیرخانه

ستمر  بهبود قانون 25 ماده حکم اجرای پایش گزارش ،12 ماده کمیته دبیرخانه و نمایند شرکت  گرددمی برگزار  م

 .نماید ارائه کمیته آتی جلسات در را کار و کسب محیط
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 کشور  توسعه  های برنامه دائمی احکام قانون 12 ماده کمیته دبیرخانه ،96 ماه آبان سوم  چهارشنبه  روزدر اجرای مصوبه کمیته،  

 مخابرات شرکت  و توانیر شرکت  ایران، گاز ملی شرکت  از نمایندگانی نشست   این در که نمود پیگیری کارگروه برگزاری به اقدام

 .داشتند حضور ایران

سه  در شتر  آنچه که شد  عنوان جل سات  در پی ست  بوده این از حاکی شده،  مطر  کمیته و کارگروه جل  شرکت  از یک هیچ که ا

 ضدددرورت بر مبنی بهبود قانون  25 ماده  در مندرج  الزام طبق را خود قراردادهای  مخابرات،  و گاز  برق، خدمات   دهنده  ارائه  های 

سارت  جبران شاورزی  و صنعتی  تولیدی واحدهای به وارده های خ  این از اگرچه. اند نداده تغییر خود، خدمات قطع صورت  در ک

 اسددت، نموده تنظیم خسددارت جبران ازای در نرخ افزایش مبنای بر را قرارداد از جدیدی نوع که بوده گاز ملی شددرکت تنها میان

ست  شده  منتفی قرارداد این مفاد اجرای نرخ، افزایش با دولت موافقت عدم دلیل به شرکت،  این نماینده اظهارات به بنا لکن   و ا

ستفاده  بدنبال اکنون هم  از بودجه تأمین و بینی پیش شرط  به آتی سال  از قرارداد همین اجرای و نامه آیین 5 ماده ظرفیت از ا

 .است برنامه سازمان سوی

شاره  SLA شده  بندی سطح  قراردادهای وجود به نیز ایران مخابرات شرکت  نماینده شترکین  که نمود ا  آن انتخاب به مختار م

  بخش از حاضددر نمایندگان اظهار به بنا لکن گردند، می مند بهره خسددارت جبران از بیشددتر بهای پرداخت ازای در و هسددتند

صی،     امکان حتی که نحوی به نماید، نمی ارائه صنعتی  تولیدی واحدهای برای متمایزی خدمات نوع هیچ مخابرات شرکت  خصو

ضا  و محدود شهری  غیر و صنعتی  مناطق در SLA قرارداد انعقاد ست  ممکن غیر بع   حال در که شد  عنوان نیز نکته این البته. ا

 .نماید تحمیل وی به را تکلیفی تواند نمی دولت و است خصوصی مخابرات شرکت حاضر

ضوع،  این با ارتباط در ضر  نمایندگان مو  اظهار لکن نبودند، مطلع 25 ماده اجرای در شرکت  این اقدامات از توانیر، شرکت  از حا

  در) نموده جبران برق قطع ازای در را خانگی کنندگان مصرف  حتی مشترکین،  به وارده خسارات  تاکنون شرکت  این که داشتند 

 .است پذیرفته می صورت نیز کار و کسب محیط مستمر بهبود قانون تصویب از قبل حتی موضوع این و( مشترکین بیمه قالب

سه مذکور انتها در   بینی پیش با ارتباط در خود های پیگیری نتیجه از را کمیته دبیرخانه ایران، گاز ملی شرکت  شد  قررم ی جل

 همچنین. نماید مطلع کشور،  97 سال  بودجه در درج و بودجه و برنامه سازمان  سوی  از شرکت  این توسط  خسارت  جبران بودجه

  منعکس کمیته دبیرخانه به را مذکور قانون اجرای با ارتباط  در خود اقدامات گزارش بایسدددت می نیز توانیر و مخابرات  شدددرکت

سه  این گزارش سپس . نمایند سط  گرفته صورت  اقدامات آخرین و جل صلی  صحن  در مذکور، شرکت  3 تو سات  ا  کمیته آتی جل

 (.است نشده دریافت گزارشیی مذکور، ها شرکت از یکهیچ از تاکنون). شد خواهد گیری تصمیم و مطر 

 پیشنهادات

  با کار و کسب  محیط مستمر  بهبود قانون 25 ماده موضوع  قراردادهای اصالحی  نسخه  تهیه که، نماید مصوب  کمیته

  نمایندگان    از نظر اخذ  با  ماه،  یک  مدت  ظرف حداکثر  آن، اجرایی نامه   آیین و ماده  متن در مندرج  شییرایط لحاظ 

 .گیرد قرار مخابرات خدمات و برق گاز، کننده عرضه هایشرکت کار دستور در خصوصیبخش

ضه کننده خدمات برق و گاز         شرکت های عر سط  صورت نیاز به اخذ بودجه از دولت، تو جهت اجرای  همچنین در 

قانون و جبران خسییارت مشییترکین، شییرکت های مذکور موظف به پیگیری تخصیییو بودجه و لحاظ آن در قانون  

 می باشند. 1397بودجه 

 


