4
تعدادصفحــات............................................. :
کمیسیون صنعت
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی
...............................ساعت خاتمه0::9 :
.........................................................ساعت شروع0::9 :
............احمدی سلیمانی
حسین
.......................................
رئیس جلسه.... :

تاریخ برگزاری:

/44دی4931/
.............................................

1
شماره جلســه............................................. :
محل برگزاری :اتاق بازرگانی،صنایع،معادن
وکشاورزی خراسان رضوی

جلسه: :
دستور
کارجلسه
دستورکار
"بررسی اختالف ارزش حرارتی گاز مصرفی در صنایع استان در مقایسه با سایر مبادی تولید گاز کشور"
اهم موارد مطرح شده :
جناااآ ایااای م ناادی ایااادی ریاسااص کا ااا ون صاانعص اتاااق مشاا د ضاااح ضاار ،خ اار م اادز خاادمص یاضااریح ،ج ا ا را ا اااز ناودنااد
ایای دکتر مرادی دب ر محترز کا ا ون صنعص اتاق موارد ذیل را تشریح کردند :
اخ را دو کار گروه "کا ت انرژی" و "کا ت مح ط زیاص" ذیل کا ا ون صنعص تشک ل گردیده اسص ک ب ترت ب ایایان م ندی کفاش و م نادی
پره ز پ گ ری امور را بع ده دارند
هاچن ح ایشان اضالز کردند  :در ده  07بخش صنعص را مجبور ب تغ ر سوخص از مازوت و گازوئ ل ب گاز شا ری کاردی از فر ای در سال سارما
شرکص گاز نای تواند ب ایح بخش گازرسانی نااید ناون ان در سال  61بود ک یطع گاز کارخانجات خاارت ای با ار سنگ نی ب ان ا وارد کرد برخای
شرکت ا پس از ان ناچار ب جانش نی سوخص دوز یا تام ح ذخایر شدند ک هزین های سنگ نی ب وایدها تحا ال نااود و باا مشاکالت زیاادی مواجا
شدند فبق یانون هوای پاک ،در یال یاضر ضاالً یتی اجازه استفاده از سوخص دوز ه ب واید داده نای شود و ایح از جا مشکالتی اسص ک بخش
صنعص در یوزه انرژی با ان مواج اسص
براسای افالضات سال  37در استان خراسان رضوی  %90مسرف گاز مربوط ب ن روگاه اا % 46 ،در صانایع % 96 ،بخاش خاانگی CNG % 1 ،و % 4
مربوط ب بخش تجاری اسص بزرگتریح مسرف کنندگان گاز در صنعص ب ترت ب ،شرکص والد خراسان با  ، % 40س اان شرق  ، % 49س اان زاوه % 1
 ،یند ن شابور  % 2و

فبق تعریف مشترک نی ک باالی  417متر مکعب در ساضص مسرف دارند ،مشترک ح پرمسرف شاارده مای شاوند کا % 91

وایدهای استان را تشک ل می دهند و  % 31گاز در یوزه صنعص را مسرف می ناایند  % 69مشاترک ح پرمسارف در یاوزه صانعص هااتند % 5 ،در
یوزه خدمات % 4 ،در یوزه کشاورزی و  % 44ه تحص ضنوان اشخاص می باشند سپس ایای م نادی کفااش دب ار کاارگروه انارژی انجااح مادیران
صنایع خراسان مط بی ر ا در خسوص ارزش یرارتی گاز استان در م ایا با سایر کشورها ارائ ناودند ک بطور خالص ب شرح ذیل می باشد :

بررسی چالش ارزش حرارتی پایین گاز در صنایع استان
بیان مسئله  :ارزش یرارتی پای ح گاز فب عی در استان باضث تحا ل هزین زیادی ب صنایع استان شده اسص

4
تعدادصفحــات............................................. :
کمیسیون صنعت
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی
...............................ساعت خاتمه0::9 :
.........................................................ساعت شروع0::9 :
............احمدی سلیمانی
حسین
.......................................
رئیس جلسه.... :

تاریخ برگزاری:

/44دی4931/
.............................................

1
شماره جلســه............................................. :
محل برگزاری :اتاق بازرگانی،صنایع،معادن
وکشاورزی خراسان رضوی

م زان ارزش یرارتی اضالز شده فی سال ان گذشت از فرف شرکص گاز استان ب شرح ذیل بوده اسص :
ارزش حرارتی خالص

سال

8,097

1391

8,058

1392

8,080

1393

8,105

1395

ر ،می کن

م انگ ح ایح  4سال مبنای محاسب ما یرار گ رد

یعنی 8085 Kcal/Sm3 :
با فرض شرایط شرکت فوالد خراسان به شرح ذیل مالحظه می شود :
Consumption = 770.000 Sm3/Day
NHV Shargh Cement CO. = 8085 Kcal/Sm3
NHV Dashtestan Cement CO. = 8621 Kcal/Sm3
در ایح شرایط م زان امکان صر جویی برای ایح واید صنعتی  48000استاندارد مترمکعب اسص و ب ضبارتی ب ها ح م دار نابص با وایاد ماورد
م ایا یج گاز ب شتری مسرف می شود
ک در ایح شرایط در سال  17.3میلیارد ریال هزین ب شرکص تحا ل می گردد

مشکالت موجود
 تام ح  6ماه گاز در یراردادهای شرکص گاز روش یجای گاز ب مشترک ح لحاظ نکردن ارزش یرارتی در روش گاز ضدز ذکر دی ق ک ف ص گاز تحوی ی در ماده  3یرارداد ارزش یرارتی پای ح گاز استان ب دل ل تغذی از پاالیشگاه خانگ ران ضدز ذکر دی ق محل و نحوه تام ح سوخص دوز در ماده  44یرارداد ضدز امکان تام ح سوخص مایع از نزدیکتریح محل و تحا ل هزین یال از مبادی پاالیشگاه ا تحا ل پرداخص هزین سوخص مایع در ابتدا با هزین باال ب صورت یکجا ی اص تااز شده مازوت ت ریبا با هزین یال  4برابر هزین هر مترمکعب گاز تااز می شود بروز مشکالت ضدیده برای واید های صنعتی کاهش یج تول د در اثر ا زایش یج گازهای یاصل از ایتراق ا زایش انرژی الکتریکی مسر ی ح ها -ا زایش گاز مسر ی
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 ا زایش هزین انرژی -ا زایش ی اص تااز شده محسول

پیشنهادات
 ) 1با توج ب متح تبسره  4ماده  4یانون هد اندی یاران ها «درخسوص ی اص های برق و گاز فب عی ،دولص مجاز اسص با لحاظ مناافق جغرا اایی،
نوع ،م زان و زمان مسرف ی اص های ترج حی را اضاال کح» انتظار داری مطابق یانون ضال شود
 ) 2هزین روش گاز بر اسای ارزش یرارتی محاسب شود
 ) 3از انجا ک ایح اختالف در ارزش یرارتی در م ایا با دیگر استان های کشور متفاوت اسص ،ی اص گاز استان خراسان رضوی بسورت منط ا ای و
یا اضاال ضریب تع ح شود
سپس ایای م ندی ک ومرثی نااینده سازمان صنعص ،معدن ،تجارت استان اضا ناودند :با تااز مشکالت باید بپذیری ارزش یرارتی گاز برای ماا % 1
پای ح تر از م انگ ح کشوری اسص و ایح ب وایدهای پرمسرف هزین یابل توج ی را تحا ل می کند یتاا در ایح خسوص می بایاص ضریب اصاالیی
اضاال شود
ایای م ندی دشتی مشاور مدیر ضامل شرکص گاز استان رمودند :با توج ب ا تتاح خطوط گاز در منط ک اسر مازندران در امااال ،ارتبااط گااز ایاح
استان و استان گ اتان با منط

خانگ ران یطع شده اسص و ضاال محدودیت ای مسرف نابص ب سال ای گذشت کاتر شاده اساص و شارایط در ج اص

تام ح گاز ب تر خواهد شد پ ش ب نی های سوخص دوز و جایگزیح ،یبال انجاز شده و با ب بود شرایط ام دواری ک دیگر ن از ب یطع گاز صانایع نباشاد
و وضع ص پایدارتری داشت باش
پس از ان اضضای کا ا ون مواردی و پ شن اداتی را ب شرح ذیل مطرح ناودند:
 هاانطور ک ک ف ص گاز در منافق مخت ف یکی ن اص ،ی اص راورده ها ه باید مانند بنزیح سوپر و بنزیح معاولی متفاوت باشد صنعص با یوان ح متفاوت تحص شار یرار گر ت اسص یطع گاز و هاچن ح جانش ح کردن سوخص دیگر بارای صانعص اجعا اساص بایاد ک ف اص واستانداردسازی گاز ا زایش یابد و مائول ح محترز در ایح زم ن ن ش یاایص کننده داشت باشند
 یانون ،ایجاد شرک ص ب ن سازی مسرف سوخص را پ ش ب نی کرده اسص ک ام دواری با عال ص ان ب ن سازی مسرف ایجاد گرددسپس ایای م ندی ایادی ریاسص کا ا ون ضاح تشکر از خدمات و زیاات شرکص گاز استان ضنوان ناودند ،ک ف ص گاز مسر ی بخش صنعص مای
بایاص از درج باالی استاندارد برخوردار شود در ج ص ر ع ایح امر و دیگر موارد می بایاص نشات ای مشترکی ب ح شرکص گاز ،سازمان صنعص معدن
تجارت و شورای گفتگوی اتاق برگزار گردد
در ادام ایای م ندی پره ز دب ر کارگروه مح ط زیاص انجاح مدیران صنایع خراسان در خسوص "یانون هوای پاک" مطرح ناودند :
در بخش صنعص ویتی واید صنعتی بجای مسرف گاز ب ساص مسرف سوخص دوز می روند ،خروجی اگزوزها هاچناان بایاد اساتاندارد باوده و انتشاار
الودگی در ید مجاز باشد در ر اینسورت بخش ایی ک باضث الودگی می شوند ،شامل جرای سازمان مح ط زیااص مای شاوند ایاح موضاوع شاار
دیگری اسص ک در سل زماتان ب بخش صنعص وارد می شود و یکی از مشکالت م ای اسص ک صنایع انرژی بر با ان مواج شاده اناد و بایاد بارای
ر ع ان هزین های مضاضف ناایند
در پایان م رر گردید موضوع ارزش یرارتی ب کا ت استانی بند (آ) ماده  42یانون ایکاز دائای توسع (کا ت ماده  01سابق) منعکس گردد تا یتی
الا دور پ گ ری شود
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