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 :جلسهدستور
 

 بررسی اختالف ارزش حرارتی گاز مصرفی در صنایع استان در مقایسه با سایر مبادی تولید گاز کشور 

 

 :اهم موارد مطرح شده
   را آغاز نمودند. جلستتته ،حاضتتتریرضتتتمر  ری خیر مقدد خدمم ریاستتتم کمیستتتیون صتتتنشم اتا  مشتتتهد  هندس احمدیجناب آقای م

 :  ذیل را تشریح کردند مواردآقای دکتر مرادی دبیر محترد کمیسیون صنشم اتا  

که به ترتیب آقایان مهندس کفاش و   ذیل کمیسیون صنشم تشکیل گردیده اسم      "کمیته محیط زیسم "و  "کمیته انرژی"گروه  اخیرا دو کار

 مهندس پرهیز پیگیری امور را بشهده دارند.  

شان ا الد کردند  صنشم   70در دهه  :همچنیر ای شهری    را بخش  سوخم از مازوت و گازوئیل به گاز  صل  کردیممجبور به تغییر  . از طرفی در ف

شرکم گاز   سانی نماید. نمونه آن در نمی سرما  سنگینی به آنها       86سال   تواند به ایر بخش گازر سیار  سارتهای ب بود که قطع گاز کارخانجات خ

شدند که هزین        سوخم دود یا تامیر ذخایر  شینی  شرکتها پس از آن ناچار به جان با   ی به واحدها تحمیل نمود وسنگین ی هاهوارد کرد. برخی 

شود و ایر از  نمی به واحد دادهاجازه استفاده از سوخم دود هم   حتی   مالًدر حال حاضر  مشکالت زیادی مواجه شدند. طبق قانون هوای پاک،   

 شکالتی اسم که بخش صنشم در حوزه انرژی با آن مواجه اسم.جمله م

و   CNG % 6بخش خانگی،  % 38 در صنایع، %  18 ،هاهمصرف گاز مربوط به نیروگا  %37در استان خراسان رضوی     90براساس اطال ات سال   

سم. مربوط به بخش %  1 سان با         تجاری ا شرکم فوالد خرا صنشم به ترتیب،  صرف کنندگان گاز در  شر      ،% 17بزرگتریر م   ،% 13سیمان 

 مصرف دارند، مشترکیر پرمصرف شمرده     در سا م  متر مکشب  160طبق تشریف مشترکینی که باالی   . ...و % 2 قند نیشابور  ،% 6 سیمان زاوه 

ستان   % 36شوند که  می شکی واحدهای ا صرف    % 96دهند و می لرا ت صنشم را م صرف در حوزه     % 83نمایند. می گاز در حوزه  شترکیر پرم م

ستند،     شاورزی و  % د 1در حوزه خدمات،  % 5صنشم ه شخاص %  11ر حوزه ک سپس آقای مهندس کفاش دبیر    می هم تحم  نوان ا شند.  با

سان مطلبی    کارگروه انرژی صنایع خرا سایر کشورها      در خصوص  را انجمر مدیران  سه با  ستان در مقای ارائه نمودند که بطور ارزش حرارتی گاز ا

 :باشدمی خالصه به شرح ذیل

 

 در صنایع استان رسی چالش ارزش حرارتی پاییر گازبر

 

 ارزش حرارتی پاییر گاز طبیشی در استان با ث تحمیل هزینه زیادی به صنایع استان شده اسم. :بیان مسئله
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 :ارزش حرارتی ا الد شده طی سالیان گذشته از طرف شرکم گاز استان به شرح ذیل بوده اسممیزان 

 

 سال ارزش حرارتی خالص

8,097 1391 

8,058 1392 

8,080 1393 

8,105 1395 

 

 

 سال مبنای محاسبه ما قرار گیرد. 4کنیم میانگیر ایر می فری

 Kcal/Sm3 8085:  یشنی

 

  :شودمی شرایط شرکت فوالد خراسان به شرح ذیل مالحظه با فرض

 Day/3Sm 770.000 = Consumption  
 3Sm/Kcal8085  =Shargh Cement CO. NHV  
 3Sm/Kcal8621  =Dashtestan Cement CO. NHV  

ستاندارد مترمکشب   48000در ایر شرایط میزان امکان صرفه جویی برای ایر واحد صنشتی     به  بارتی به همیر مقدار نسبم به واحد   اسم و ا

 .شودمی حجم گاز بیشتری مصرفمورد مقایسه 

 .گرددمی هزینه به شرکم تحمیلمیلیارد ریال  17.3که در ایر شرایط در سال 

 

 مشکالت موجود

 ماهه گاز در قراردادهای شرکم گاز 8تامیر  -

 فروش حجمی گاز به مشترکیر -

 در فروش گازلحاظ نکردن ارزش حرارتی  -

 قرارداد 9 دد ذکر دقیق کیفیم گاز تحویلی در ماده  -

 ارزش حرارتی پاییر گاز استان به دلیل تغذیه از پاالیشگاه خانگیران -

 قرارداد 11 دد ذکر دقیق محل و نحوه تامیر سوخم دود در ماده  -

 هاهادی پاالیشگا دد امکان تامیر سوخم مایع از نزدیکتریر محل و تحمیل هزینه حمل از مب -

 تحمیل پرداخم هزینه سوخم مایع در ابتدا با هزینه باال به صورت یکجا -

 شودمی برابر هزینه هر مترمکشب گاز تماد 4قیمم تماد شده مازوت تقریبا با هزینه حمل  -

 صنشتیهای بروز مشکالت  دیده برای واحد -

 از احترا کاهش حجم تولید در اثر افزایش حجم گازهای حاصل  -
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 هاافزایش انرژی الکتریکی مصرفی فر -

 افزایش گاز مصرفی   -

 افزایش هزینه انرژی  -

  افزایش قیمم تماد شده محصول -

 

 پیشنهادات

بر  و گاز طبیشی، دولم مجاز استتتم با لحاظ مناطق  های درخصتتتوص قیمم» هاهقانون هدفمندی یاران 1ماده  1توجه به متر تبصتتتره  با ( 1

  مطابق قانون  مل شود.انتظار داریم  «ترجیحی را ا مال کرهای جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمم

 هزینه فروش گاز بر اساس ارزش حرارتی محاسبه شود. ( 2

رضوی بصورت منطقه  کشور متفاوت اسم، قیمم گاز استان خراسانهای از آنجا که ایر اختالف در ارزش حرارتی در مقایسه با دیگر استان ( 3

 ای و یا ا مال ضریب تشییر شود.

 

رارتی گاز برای ارزش ح با تماد مشکالت باید بپذیریم :کیومرثی نماینده سازمان صنشم، مشدن، تجارت استان اضافه نمودند مهندسسپس آقای 

صرف هزینه قابل توجهی را     میانگیر تر از  پاییر%  6ما  سم و ایر به واحدهای پرم شوری ا صوص می تحمیلک سم   می کند. حتما در ایر خ بای

 ا مال شود.اصالحی ضریب 

شاور مدیر   د مهندسآقای  شرکم گاز   شتی م ستان   امل  سال، ارتباط     فرمودند:ا سر مازندران در ام با توجه به افتتاح خطوط گاز در منطقه کیا

سم و  مال محد        شده ا ستان با منطقه خانگیران قطع  ستان گل ستان و ا سم        گاز ایر ا شده ا سالهای گذشته کمتر  سبم به  و   ودیتهای مصرف ن

با بهبود شرایط امیدواریم که دیگر نیاز به و سوخم دود و جایگزیر، قبال انجاد شده های شرایط در جهم تامیر گاز بهتر خواهد شد. پیش بینی

 و وضشیم پایدارتری داشته باشیم. نباشدقطع گاز صنایع 

 مواردی و پیشنهاداتی را به شرح ذیل مطرح نمودند:پس از آن ا ضای کمیسیون 

 .متفاوت باشد بنزیر سوپر و بنزیر مشمولیهم باید مانند  هاهفرآوردهمانطور که کیفیم گاز در مناطق مختلف یکی نیسم، قیمم  -

صنشم فاجشه اسم. باید کیفیم    صنشم با قوانیر متفاوت تحم فشار قرار گرفته اسم. قطع گاز و همچنیر جانشیر کردن سوخم دیگر برای      -

 .نقش حمایم کننده داشته باشندمسئولیر محترد در ایر زمینه یابد و  و استانداردسازی گاز افزایش

 .ایجاد گرددبهینه سازی مصرف با فشالیم آن امیدواریم که کرده اسم پیش بینی شرکم بهینه سازی مصرف سوخم را ایجاد  ،قانون -

شکر از       سپس  ضمر ت سیون  سم کمی ستان    و زحمات خدمات  آقای مهندس احمدی ریا صرفی بخش   شرکم گاز ا  نوان نمودند، کیفیم گاز م

ستاندارد برخوردار شود. در جهم رفع ایر امر و دیگر موارد   می صنشم  های مشترکی بیر شرکم گاز،    نشسم   بایسم می بایسم از درجه باالی ا

 .برگزار گرددورای گفتگوی اتا  سازمان صنشم مشدن تجارت و ش

 :مطرح نمودند "قانون هوای پاک"در خصوص آقای مهندس پرهیز دبیر کارگروه محیط زیسم انجمر مدیران صنایع خراسان  ادامهدر 

صنشم وقتی   صنشتی  در بخش  صرف  بجای واحد  سوخم دود    م صرف  سمم م ستاندارد  اگزوزها همچنان روند، خروجی می گاز به  و   بودهباید ا

شد.    شار آلودگی در حد مجاز با صورت  انت شهایی که با ث آلودگی  در غیر این سم    شامل جرایم شوند،  می بخ شوند. ایر  می سازمان محیط زی
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صنشم وارد         سم که در فصل زمستان به بخش  شار دیگری ا سم که    شود می موضوع ف ا آن مواجه صنایع انرژی بر ب و یکی از مشکالت مهمی ا

   .مضا ف نمایندی هاهای رفع آن هزینو باید بر شده اند

سابق( منشکس گردد  76قانون احکاد دائمی توسشه )کمیته ماده  12در پایان مقرر گردید موضوع ارزش حرارتی به کمیته استانی بند )ب( ماده 

  .تا حتی المقدور پیگیری شود

 

  :هحاضرین جلس

 کیومرثی ،کفاشقاسمیان،  ،شجا ی ،شاطری ،شادمان ،دقیقی ،دشتی ،جوادزاده طباطبایی ،پیروزه پور ،پرهیز ،اسحق آبادی ،احمدی آقایان:

 یزدانبخش ،هرمززاده ،نصیری ،مقامی

  ابدی  رفانی، :هاخانم 

 :غاییبین جلسه

 ،قدریان ،شکورزاده ،شکفته ،زیبایی ،زاهدی فرد ،رحیمیان ،رحمانی ،دربان ثانی ،حکیمیان ،چمنیان ،انصاری پور ،یار ارتش ،ابراهیمی :آقایان

 ناصری ،میرزایی ،مشصومیر ،احمدی مرید ،کیوانی

 


