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 20/09/1400 تاریخ تهیه گزارش رویه  شناسه

 صنایع گازبهای افزایش از ناشی مشکالتارائه پیشنهاد پیرامون   عنوان موضوع

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

  جلسه دبیرخانه شورا در سال جاری مطرح گردید. مینو سوسی  موضوع در

که به دبیرخانه شورا جهت   ست ا ییدرخواست ها یکی از  بررسی مشکالت ناشی از افزایش گازبهای صنایع    درخواست  

 پیگیری منعکس گردیده است.

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

افزایش بهای گاز صنایع و جهش مبلغی که در قبوض صادره رخ داده، به یک دغدغه جدی برای واحدهای تولیدی استان 

برخی فعالیت درصد افزایش داشته و این موضوع موجب غیراقتصادی شدن  300تبدیل شده و امسال حدودا  بیش از 

 کاال نیز اثر بگذارد و مصرف کننده را هم متاثر سازد. واحدها شود و توامان این مسئله می تواند بر بهای تمام شده 

 نظرات اعضا: 

، طرحی 99محمدرضا افشین، رئیس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی : در اسفند          

شیمی ها افزایش یابد. به هم      شده که هزینه گازبهای واحدهای تولیدی مطابق با خوراک پترو صویب  ن یدر مجلس ت

دلیل هزینه های تولید واحدها افزایش زیادی یافته استتت. هر متر مکعب گاز از هزار ریال در ستتال گذشتتته به حدود  

درصدی. این امر موجب اعتراض شدید واحدهای تولیدی شده و      350ریال رسیده است و این یعنی افزایشی     3500

شرکت گاز ب      شده تولید را در پی دارد.  شد هزینه تمام  ستناد بند  ه ما اعالم نموده چالش ر صره یک  « ط»به ا تب

 تعرفه گاز بر این اساس اعالم شده است. 1400قانون بودجه 

ضوی: برای اخذ گازبها،      سان ر صنایع خرا صد قیمت فوب خلیج فارس   10مرادی، دبیر انجمن مدیران  در

   س اخذ می گردد.درصد فوب خلیج فار30محاسبه می شود و برای برخی صنایع فوالدی و پتروشیمی، 

وی ادامه داد: شرکت گاز مبلغی را در هر ماه علی الحساب دریافت می کند تا پس از اینکه میانگین فوب خلیج فارس  

در ماه قبل مشتتخش شتتد، مابه التفاوت را اخذ نماید. به همین دلیل نمی توان قیمت را به درستتتی در هر ماه پیش   

 دچار بوده و بخش تولید را با مشکالت جدی مواجه کرده است. بینی نمود و این هزینه به چالش نوسان 

درصتتدی بهای گاز در ستتال جاری برای بستتیاری از 300درصتتدی در ستتال گذشتتته و حدود 100وی افزود: افزایش 

 واحدها اتفاق افتاده است. 

سماعیلی، رئیس خدمات فن  ستان   ا : پرداخت گازبها مستقیم به خزانه دولت می رود. به  ی و فروش عمده شرکت گاز ا

نفع استتتان استتت که تعرفه ها در حداقل قیمت ها باشتتد و ما پیرو این مستتاله مکاتبات فراوانی داشتتته ایم و به طور 

شمول       ست،  ضوع را منعکس نموده ایم. با پیگیری هایی که اتفاق افتاده ا ضوع  جداگانه مو صد فوب خلیج  30 مو در

شامل این       فارس مع صنایع که  ستیم که برخی  شد و به دنبال این ه سمت      30قول تر خواهد  شود را به  صد می  در

تعرفه های دیگر ببریم. باید لیستت این صتنایع به صتنعت و معدن ارستال گردد. ما همواره به دنبال این بوده ایم که     

 عرفه ها معموال همراهی داشته ایم. حداکثر کمک را به صنایع داشته باشیم و در زمینه انشعابات و پرداخت ت
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قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان: متناسب با خوراک گازی که به شرکت های     

مصتتوبه ای آمده و فهرستتت کل صتتنایع   1400آبان  10پتروشتتیمی داده می شتتود، نرخ گاز دچار نوستتان استتت. در 

 شده است که اکثر آنها واحدهای کنسانتره و... هستند. درصد بهای فوب خلیج فارس تهیه30

مهدی پرواززاده، مدیر یک واحد صتتنعتی در محور غرب مشتتهد: الزم استتت تفکیکی بین واحدهای فوالدی و فلزی   

سط روزانه هزار تن خروجی دارد و واحد ما روزانه      سان به طور متو تن؛ اما همه به یک دید   5صورت گیرد. فوالد خرا

 ه می شویم. این مسئله ضرورت تفکیک بین واحدهای فلزی تبدیلی و تولیدی را دو چندان می کند.نگریست

محمد ستتلیمانی، مدیر یکی دیگر از واحدهای تولیدی مستتتقر در محور غرب نیز در همین خصتتو  بیان کرد: واحد 

محاسبه گازبها گذاشته شده    واحدهای بسیار بزرگ دیگر در یک ردیف  پروفیل آهن با آلومینیوم هرمزگان یا 

سال جاری حدود   ضعیت باید واحد را تعطیل     700اند. نرخ گاز برای ما  ست. با این و صد افزایش یافته ا در

کنیم زیرا توان پرداخت چنین مبالغی را نداریم. این مشکککل برای واحدهای کوچکتر همنون واحد ما در    

ست دا       ست و درخوا شده ا ستان های تهران و مرکزی حل  ضوع      ا ضوی نیز به این مو سان ر ریم در خرا

 رسیدگی شود.

: نظرات بخش خصوصی در این نرخ   قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان   

شد. طیف زیادی از واحدهای ما دارای کد   ستم بین المللی طبقه بندی       4گذاری ها باید اخذ می  سی سیک) رقمی آی

س      صنایع( ه ستاندارد  ست. اما هم اکنون در نرخ گذاری ها به جای کد     10تند و کد ا شده ا  4رقمی به آن ها داده ن

ست و              شده ا شود. این کدها هنوز به ما ابالغ ن ساس آن اعمال می  سبه نرخ گاز برا سم واحدها آمده و محا رقمی، ا

نماید تا براستاس آن عمل  تقاضتای ما از شترکت ملی گاز ایران این استت که صتورت جلسته خود را برای ما ارستال       

 نماییم.

صمیمی که برای گازبها          ست که ت سر این ا صنعتی کاویان: بحث ما بر  شهرک  وحید تعقیبی، مدیرعامل 

گرفته شده، اشتباه است. نمایندگان مجلس باید فکر دیگری برای تامین کسری بودجه دولت کنند. وقتی     

شود، باید نماینده ا   صمیمی برای یک بخش گرفته می  ضور       ت ست ح ش صی در آن ن صو ی از جانب بخش خ

داشته باشد و دیدگاه مربوطه را منعکس کند تا به چنین چالش هایی دچار نشویم. چرا واحدهای تولیدی    

به خاطر اینکه نمی توانند بهای گاز را بپردازند باید تعطیل شوند و بعد مسئوالن به فکر احیای مجدد آنها    

 بیافتند؟  

ضوی در جمع بندی مباحث         لبافی، رئیس دبیرخان سان ر صی خرا صو شورای گفتگوی دولت و بخش خ ه 

مربوط به این دسککتورکار ابراز کرد: دو نکته برای حل این موضککوع وجود داردس نخسککت اینکه مصککوبات  

د و دوم، تفکیک بین کسککب و کارها و  بر اجرای آن باید مدنظر قرار گیر کمیسککیون جهش تولید و تاکید

شرکت باید در این زمینه اطالع رسانی  144بزرگ براساس کد آیسیک است. فهرست  بنگاه های کوچک و

گردد تا در صورتی که مازادی برای گازبها دریافت شده است، برگردانده شود. این فهرست باید ظرف یک      

 هفته ارائه گردد تا مشکل صنایع کوچک الاقل به صورت مقطعی مرتفع شود.
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 جلسهبندی جمع

به تاریخ  کارشناسی

01/09/1400  

 در حوزه گاز توافق شد  

فعالیت از  144حداکثر ظرف یک هفته با توجه به توافقات انجام شده در کمیسیون جهش تولید فهرست و لیست  

طریق شرکت گاز به سازمان صمت استان منعکس گردیده و رو نوشت آن به دبیر خانه ارسال گردد و سازمان صمت 

هفته کارگاهها و کدهای جدید خارج شده از شمول افزایش نرخ ها به تشکل ها و واحدها حد اکثر ظرف یک 

 ابالغ نمایند.

 

 پیشنهادات

 : رددگارائه میتوافق زیر جهت تصویب درشورای گفت و گو  صنایع گازبهای افزایش از ناشی مشکالتدر ارتباط با 

صورت گرفته در     -1 شده و توافقات  سیون جهش تولید با عنایت به مباحث مطرح   حداکثرمقرر گردید  کمی

به سازمان صمت    ملی استان   از طریق شرکت گاز  اقتصادی   فعالیت 144ظرف یک هفته فهرست و لیست    

ستان منعکس گردیده   شده از     و ا صمت حد اکثر ظرف یک هفته کارگاهها و کدهای جدید خارج  سازمان 

تا در صککورتی که مازادی برای دی  ابالغ نماید زایش نرخ ها به تشکککل ها و بنگاههای اقتصککاشککمول اف

ست، برگردا   شده ا شده بتوانند  گازبها دریافت  شود و از ظرفیت ایجاد  برای کاهش تعرفه های   نده 

 استفاده نمایند گاز 

کارگروهی مرکب از نمایندگان تشکل های بخش خصوصی و تعاونی، سازمان های صمت و جهاد  -2

کشاورزی استان، گاز استان، موضوع فعالیت های اقتصادی که حوزه مزیت های استان قراردارند 

منجر به فعالیت اقتصادی نمی شوند و این افزایش قیمت های  144ولی مشمول  فهرست و لیست 

از ظرفیت تولیدی این واحدها می شود حداکثر ظرف دو هفته بررسی های الزم را  کاهش استفاده

انجام داده و پیشنهادات ارائه شده از طریق مبادی ذیربط قانونی از جمله شورای مرکز، و مجمع 

فعالیت اقتصادی قرار  144تا در فهرست  نمایندگان محترم در مجلس شورای اسالمی پیگیری شود

 گیرند

مستندات و فهرست 

 مدارک پشتوانه

 01/09/1400مورخ  1400دبیرخانه شورای گفت و گو در سال  33صورتجلسه  -1

( قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1منظور اجرای ماده )تتتت به  1400تبصره یک قانون بودجه « ط»بند  -2

، نرخ سوخت واحدهای پاالیشگاهی، پتروشیمی، فوالدی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی       13۸۸/10/15

( و ستتایر صتتنایع )به غیر از %10( و واحدهای ستتیمانی برابر ده درصتتد )%30های فلزی برابر ستتی درصتتد )

( نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت های پتروشیمی که بر اساس جزء %10رصد ) نیروگاه ( برابر ده د

شی از مقررات مالی دولت ) 1( بند )الف( ماده )4) ( تعیین می  2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخ

صل از افزایش این بند به ردیف )    صره ) 3شود، خواهد بود. منابع حا ( این قانون 14( منابع دریافتی جدول تب

 اضافه می شود.

 


