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 موضوع مــورد بررسی )دستور کار( 

  موضوع قطع گاز طبیعی و محدودیت های تامین سوخت مایع کارخانجات سیمان استان در فصل زمستان 

 سایر موارد 

 

 در جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی مطرح شد

 ضرورت اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از قطع احتمالی  گاز کارخانجات  سیمان  استان  در فصل زمستان مورد بررسی قرار گرفت.

رای بهای خود  نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، از چالش قطعی گاز و محدودیت بیست و پنجمینمدیران واحدهای تولیدی سیمان خراسان رضوی، در 

 تامین سوخت مایع در فصل زمستان سخن گفتند و خواستار همکاری دستگاه های متولی برای رفع این مشکل شدند.

تان از طبیعی در زمسگهای مربوط به تامین سوخت کارخانجات سیمان و قطع دستور کار آن ابراز کرد: محدودیت، رئیس این دبیرخانه در ابتدای این نشست و در توضیح «علی اکبر لبافی»

با مشکالتی  ارخانجاتاز، برخی کموضوعی است که در این جلسه بررسی می کنیم. کمیسیون معدن اتاق مشهد طی نامه ای به دبیرخانه شورای گفتگو اعالم کرد که در صورت قطع گ

 طرح گردد. سایر مبادی دیگرجه خواهند شد و الزم است تدابیری در این رابطه اتخاذ شود و پیشنهاداتی برای ارائه به شورای گفتگوی مرکز و موا

 مال محدودیت دررگونه اعشوند و همی وی افزود: آمارها نشان می دهد که خراسان رضوی قطب دوم تولید سیمان کشور است و این کارخانجات برای تامین درآمد ارزی کشور مهم تلقی 

 گردد. تی اتخاذیکرد متفاوتولیدات این کارخانجات در اشتغال و تامین ارز کشور اثرگذار خواهد بود و لذا پیشنهاد می شود تا  امسال در قیاس با سال های گذشته رو

مبود برق و گاز، اولویت قطع گاز با واحدهای تولیدی نیست و در تبصره یک همین ماده تاکید شده قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در زمان ک 25لبافی خاطرنشان کرد: طبق ماده 
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بل تمدید است، میتواند حکم این ماده قانونی است که مواقع اضطراری که قطع برق و گاز جان شهروندان را به خطر می اندازد، شورای تامین به حالت اضطرار و حداکثر برای دو روز که قا

و گاز را فراهم  نیز تکلیفی برای شرکتهای برق و گاز وجود دارد که ضمن همکاری با شرکت بیمه، امکان جبران ضرر و زیان واحدهای تولیدی در صورت قطع برق 2ا نقض کند. در تبصره ر

 آورند.

 میلیون دالری در بخش سیمان 500پتانسیل درآمد ارزی *

بع بنگاه های زودبازده در با منا 80در کشور با مشکل کمبود سیمان مواجه بودیم و در دهه  70معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد گفت: در دهه حسین احمدی سلیمانی، رئیس کمیسیون 

رید سیمان خبازار، ظرفیت  د اینکهبا وجو تیم،کشور و به ویژه استان خراسان تحولی در حوزه سیمان رخ داد و سرمایه گذاری های خوبی صورت گرفت اما امروز که با تحریم و ... مواجه هس

 تولیدی را دارد، با بی توجهی دولت به این بخش روبه رو هستیم.

میلیارد  500تا  400 باید ساالنه درصدی داشته باشد، 10میلیون دالر برای یک کارخانه یک میلیون تنی باید هزینه شود و اگر هر واحد، حاشیه سود  120تا  100وی افزود: امروز حداقل 

 تومان درآمد کسب کند اما در شرایط کنونی این رقم امکان پذیر نیست.

ان شده نجات سیمان استیت کارخاافزایش ظرفاحمدی سلیمانی اظهار کرد: امسال که با عنوان جهش تولید نامگذاری شده، انتظار تحول در حوزه سیمان را داریم؛ زیرا تالش بسیاری برای 

کز به شورای گفتگوی مر میلیون دالر درآمد ارزی داشته باشد و توجه به آن ضروری است. تقاضای ما این است که این موضوع 600تا  500طول سال می تواند است. سیمان کشور در 

 منتقل شود زیرا حل مشکالت این حوزه نیازمند عزمی ملی است. 

 لزوم جلوگیری از تعطیلی کارخانجات سیمان به خاطر قطع سوخت*

یراد سخن پرداخت و گفت: در سنوات دامه محمدرضا توکلی زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و مدیرعامل شرکت سیمان زاوه به ادر ا
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بخش حل نشود، دچار آسیبی جدی نمی شویم اما اکنون شرایط کشور  گذشته نگرش مسئوالن این بود که صنایع سیمان ظرفیت زیادی دارند و اگر توجه کافی صورت نگیرد و مشکالت این

ماه به تعطیلی متحمل می شود چرا که هم خرید و هم آوردن آن قطعه به داخل  6تغییر کرده و تولید به چالش کشیده شده است. هم اکنون کارخانه سیمان در اثر خرابی قطعه ای کوچک، 

 ی از واحدها توان خرید قطعات خود را ندارند. کشور برای کارخانه مشکل است و بسیار

تان در ز کارخانجات است برخی اد، ممکن اسوی افزود: این امکان وجود ندارد که کارخانه با سودی که کسب می کند قطعات یدکی خود را تامین کند و اگر شرایط به همین نحو ادامه یاب

 کنون تولیدات را ذخیره کرد وگرنه با مشکل تامین سیمان مواجه می شویم. آینده ای نزدیک تعطیل شوند. بنابراین باید از هم ا

اگر  ن موضوع کرد کهه حال ایاید فکری بتوکلی زاده خاطرنشان کرد: اینکه امکانات تولید داشته باشیم و به خاطر سوخت و انرژی روند تولیدمان دچار مشکل شود، اصال خوب نیست. ب

 کنند، امکانات برای تولیدشان فراهم شود و کارخانه ای به خاطر قطع سوخت، تعطیل نشود.کارخانجات می توانند تولید 

ند. ما هم از، تعطیل می شددادند و برخی کارخانجات هم تولید ذخیره داشتند و با قطع گوی خاطرنشان کرد: قبال کارخانجات با قطع گاز، مازوت تهیه می کردند و به تولید خود ادامه می

ز این امسال چون صحبت ایده شود. دیشهمین رویه را داشتیم و با قطع گاز، کارخانه را تعطیل کردیم. اما امسال شرایط متفاوت است و باید راهکاری اساسی برای حل این مشکل انپارسال 

ن فکری به حال ای از است و اگرد در اختیار کارخانجات باشد، سوخت گتواناست که سوخت مازوت به کارخانجات اختصاص نخواهد یافت، شرایط دشوارتر است و تنها منبع انرژی که می

 و نشود.ا مخاطره روبه ررو خواهند شد. ما نمی گوییم گاز اصال قطع نشود، اما باید راهی پیدا کرد که آینده کشور و صادرات ایران بموضوع نشود، کارخانجات با معضالت بسیاری روبه

 طع گاز کارخانجات سیمان هستیمدر شرایط کنونی ناگزیر از ق*

به  اشیم و وضعیت همبگیرد و در واقع ما باید بجنگیم تا بتوانیم صادرات داشته عباس خادم، مشاور مدیرعامل هلدینگ سیمان شرق نیز ابراز کرد: صادرات سیمان به راحتی صورت نمی

 ابر هزینه گاز شد. هزینه حمل و نقل، هزینه مازوت برای ما دو برباعث شد مازوت بخریم و با  98گونه ای نیست که با قطعی گاز بتوانیم ادامه بدهیم. قطعی گاز در سال 
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اهش مصرف گاز توسط مردم، گاز کبرابر دنیاست و به جای فرهنگسازی برای  5وی افزود: تاکید ما این است که گاز را به هر سبک و سیاقی که میتوان قطع نکرد. سرانه مصرف گاز ایران 

 اهی صورت گرفتهمواره همرنگاه مجموعه مدیریتی گاز استان به بخش صنعت عوض شده و همراهی زیادی دیده ایم. در بخش فراورده های نفتی نیز هکارخانجات را قطع میکنند. البته 

هزار تنی و یک واحد  4دو واحد ای است اما باز هم تاکید می کنیم که دیدگاه استان به شورای گفتگوی کشور ارجاع شود. قطعی گاز یک واحد صنعتی بزرگ مثل سیمان شرق که دار

 سیمان سفید است، این کارخانه ها را دچار مشکل می کند.

ازرسانی در گماهه است و  8 ای سیمانا با شرکتهدشتی، مدیر بهره برداری و قائم مقام شرکت گاز استان نیز گفت: ما در استان حداکثر همراهی را با واحدهای صنعتی داشته ایم؛ قرارداد م

اه نیز داشته و داریم. م 8د بر مازات صورت گرفته است. در خراسان رضوی با توجه به محدودیتهای تامین و عرضه گاز، ناگزیر به برخی محدودیت ها هستیم اما حداکثر تعامل را سقف مد

و ز جانب وزارت نیراسیمان به صورت ستادی گرفته می شود و دستور به ما نیم. با این حال، تصمیم قطعی گاز کارخانجات کهای موجود نمی توانیم گاز منازل را قطع به خاطر محدودیت

 اعالم می شود. 

تا  ز را ذخیره کندخس ما گااید بخش سروی افزود: حداکثر تولید و انتقال گاز از دیگر استان ها به خراسان رضوی در حال انجام است و همه آن مصرف می شود و حتی در فصل گرم، ب

 سرما بخش خانگی را پشتیبانی نماید. بتواند در فصل 

احدها ه تعطیلی این وبود که باین گونه ندشتی خاطرنشان کرد: البته در سنوات گذشته نیز همزمان با قطع گاز از سوی شرکت گاز، دستور تامین سوخت مایع کارخانجات داده می شده و 

د گاز این شهرستان درص 50گیرد. کارخانه سیمان غرب آسیا در تربت جام حدود بگذرد، تامین آن بالفاصله صورت نمیبینجامد. خطوط انتقال گاز دارای ذخیره ای است که اگر از حدی 

 شویم. ه اعمال نکنیم، در تامین گاز خانگی دچار مشکل میکند و اگر این محدودیت را برای کارخانرا صرف می

 اندیشیده شود. ن تدابیریآآن، می توان تاکید کرد که شرایطی برقرار شود که سوخت خیلی گران نباشد و یا برای هزینه وی تصریح کرد: در بحث تامین سوخت مازوت و گران درآمدن 

  شود. داده می دستور الزممی توان هماهنگی هایی از سوی شرکت پخش انجام داد زیرا بعد از ابالغ قطعی گاز به ما، به شرکت پخش برای تامین سوخت مازوت کارخانجات 
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ن خانگی و مابقی درصد آ 80میلیون مترمکعب می رسد که  55میلیون متر مکعب است اما در زمستان میزان مصرف به  30دشتی گفت: در فصل گرم میزان مصرف گاز استان حدود 

 مربوط به واحدهای تولیدی است.

 ود، با توجه بهشز سرگیری بخش بین الملل به شدت پیگیر ادامه واردات است و اگر این موضوع اقائم مقام شرکت گاز استان اظهار کرد: واردات گاز از ترکمنستان قطع شده است و 

 هایی که مهیا کردیم، بخشی از مشکل حل خواهد شد اما هم اکنون همه گاز تولیدی و حداکثر گاز انتقالی به استان، مصرف می شود. زیرساخت

ض یرا این پیش فردارند ز نیز در این نشست اظهار کرد: در اولویت بندی قطع گاز، کارخانجات و نیروگاه ها در وهله اول قرار مهدی وطن پرست، کارشناس استانداری خراسان رضوی

چ گونه ر این زمینه هیده است ک کید بر اینهست که سوخت جایگزین برای آن ها وجود دارد. از طرفی، شرایط جامعه به گونه ای نیست که بتوان با قطع گاز به خانوارها فشار آورد و تا

یش نیم که بحران پی محول کرا به زماننارضایتی در بین مردم ایجاد نشود. با محدودیت های شرکت گاز و وضعیتی که گرفتارش هستیم، گاز باید مدیریت شود اما اینکه تصمیم گیری 

مشخص شود و  ولویت هایک گروه کارشناسی با سازمان های مرتبط تشکیل شود و از هم اکنون ا آمده و فرصت کافی برای تصمیم گیری نداریم، مطلوب نیست. پیشنهادم این است که

 کارخانه هایی که ذخیره تولید ندارند، گازشان قطع نشود و آن هایی که ذخیره کافی دارند در اولویت قطع گاز قرار گیرند. 

 رد. کستاندار ارائه اه را به جود ندارد و باید قبل از وقوع بحران تصمیم گیری کرد و بسته مشاوره کارشناسی شدوی ادامه داد: جز مدیریت وضع موجود در کوتاه مدت امکان دیگری و

 تفاوت شرکت های سیمان خراسان رضوی با برخی استان ها در برخورداری از گاز در فصل زمستان*

ر هنگام عقد قرارداد تاکید دصورت گرفته است. شرکت گاز  86ویت بندیها و تشکیل گروه کارشناسی از سال مهری سپهری، نماینده سازمان صمت استان نیز در این نشست ابراز کرد: اول

لوگیری جی هادی اساسی برااست که پیشن ماه امکان تامین گاز را دارد اما امروز که واحدها در تولید مشکل دارند و قطعی گاز ضربه بزرگی به آنها میزند، تقاضایمان این 8می کند که تنها 

 از قطع گاز و یا کاهش زمان قطعی مطرح گردد. 
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عمال ای خواهیم روشی مما نیز  واق نیفتاد وی افزود: در برخی استان ها که تامین گاز آن ها از خط انتقال خراسان صورت می گیرد، سال گذشته قطعی گاز برای واحدهای سیمان شان اتف

الزم  وزین را ندارند وخت جایگنش را در واحدهای سیمان استان داشته باشد. سیمان سفید و خط تولید اپال چینی مقصود امکان استفاده از سشود که قطعی گاز در صورت وقوع، کمترین ت

 .است شرکت گاز برنامه استان های همجوار و اقدامی که انجام می دهند را بررسی کند تا از قطعی بسیار برای کارخانجات سیمان جلوگیری کند

هادم ده ندارد. پیشناحدهای عمی روی وبا بیان اینکه بزرگترین مصرف کننده استان ما فوالد خراسان است، تصریح کرد: شرکت گاز استان تابع دستورات کشور است و هیچگونه مدیریتوی 

. یمان را شاهدیمساز شرکت ن از گاز برخوردار است، در سبزوار قطعی گاین است که شرکت گاز الگوی استانهای دیگر را بررسی کند زیرا در حالی که شرکت سیمان شاهرود، در زمستا

 روز است.  10تا  7کل قطعی گاز شرکت سیمان در بجنورد نیز 

 تعطیلی هتل ها و استخرها، فرصتی برای اختصاص گاز به صنایع است*

ات زوت در کارخانجسوخت ما استفاده ازدر ادامه تریبون در اختیار امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان قرار گرفت؛ او گفت: بحث محیط زیست در موضوع قطع گاز و 

ر در شرایط رفی، کشوی شود و آن ها را دچار مشکل می کند. از طسیمان اهمیت زیادی دارد زیرا به محض استفاده از سوخت مازوت توسط شرکتهای سیمان، بحث آالیندگی مطرح م

ا نرخ ی کامل مازوت بخیره سازذباید روی  متفاوتی قرار دارد و اکثر هتل ها و استخرهای مشهد به خاطر کرونا تعطیل اند و تعطیلی آن ها می تواند به تامین گاز شرکت ها کمک کند.

یمه د شود تا از جریست تاکیززش حرارتی معادل شود تا واحد تولیدی هزینه حمل این سوخت را ندهد. الزم است به موضوع تعامل اداره کل محیط تحویل در کارخانه نیز کار کنیم و ار

 سنگین واحدها خودداری گردد.

ایع برای ذخیره مالزم است گاز  ده اند ونها امکانات ذخیره سازی را فراهم کروی افزود: برخی از کارخانه ها مثل واحدهای تولید کاشی و سرامیک باید از گاز مایع استفاده کنند؛ برخی از آ

 سازی به آنها اختصاص یابد.
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ن ی افتد و امکان بازگشت آماه آینده از کار م 6مدیرعامل سیمان سبزوار نیز ابراز کرد: اگر وضعیت صنعت سیمان به همین منوال پیش برود، یک سوم ظرفیت تولید این محصول ظرف 

 میلیارد تومان هزینه کند که به روند تولید برگردد.  100سال از شروع کارش گذشته، باید ساالنه  10ظرف یکسال وجود ندارد. کارخانه ای که 

داد اضافه شود و با برنامه دت این قراردرصد به م 10ماهه بودن قرارداد کارخانجات سیمان با شرکت گاز صحبت میکنیم؟ اگر ساالنه  8سال از  13وی تصریح کرد: چرا هنوز بعد از  

وی منابع رست اما کشور ما که اماهه برای قراردادها میرسیم. چین که قبال در کارخانجاتش مازوت مصرف میکرد، امروز به مصرف گاز رسیده  12ریزی، این روند را اصالح کنیم به مدت 

 ت. گازی قرار دارد، به دنبال مصرف سوخت مازوت در برخی ماههاس

ماه قرارداد تامین مازوت  4زی و ماه قرارداد گا 8وی افزود: اگر مازوت را درب کارخانه تحویل دهند، باز تا حدی توجیه پذیر است و اگر قرار است از سوخت مایع استفاده شود، باید 

 منعقد گردد.

از در گان ذخیره سازی ه حد امکاز باید میزان تولید فصل گرمای خود را اعالم کند تا بدانیم تا چنرجس خوش زبان، مسول امور دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز تاکید کرد: شرکت گ

 فصل گرم وجود دارد.

 حث قیمت سوخت مایع ونند اما هم بماه باقیمانده این کارخانه ها باید از سوخت جایگزین استفاده ک 4ماهه دارد و در  8لبافی نیز تصریح کرد: شرکت گاز با کارخانجات سیمان قرارداد 

 حمل آن مطرح است.

خت ذخیره سازی سو نیاز به صنایعی که در ادامه این نشست، بیگلرزاده، نماینده شرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان رضوی اظهار کرد: اطالعیه ای به دست ما رسیده است که کلیه

 . مایع دارند، نیاز خود را اعالم کنند تا ما برنامه ریزی نماییم

خ مرکز هستیم. برای تامین سوخت مایع او تصریح کرد: کارخانه سیمان مشهد میگوید که به دنبال پر کردن مخازن سوخت مایع خود است و ما با تهران مکاتبه کرده ایم و منتظر پاس
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ه حمل باید پیشنهادات مطرح شود و بسته به اینکه چه زمانی تقاضای سوخت مایع مشکلی نداریم و هر واحدی نیازمند ذخیره سازی است، باید زودتر اعالم کند و با توجه به قیمت و هزین

امکان انتقال از طریق انبار سنگ  مطرح شود، وضعیت تحویل و قیمت متفاوت است. مقادیر کم سوخت مازوت از طریق انبار سنگ بست حمل میشود ولی اگر حجم زیادی درخواست گردد،

 هده خریدار است. بست نیست و هزینه حمل هم برع

است یرقابل استفاده است. درخومیلیون لیتر ظرفیت سازی برای سوخت مایع در سیمان شرق انجام دادیم اما عمال غ 36خادم، مشاور مدیرعامل هلدینگ سیمان شرق نیز بار دیگر گفت: ما 

ایع را دریافت سوخت م د، اجازهختمان تامین شود اما تا زمانی که فصل سرما نرسد و گاز قطع نشوما این است که در فصل تابستان که جاده ها باز است و محدودیت ترافیکی نداریم، سو

 نداریم؛ این درحالیست که ما هزینه بسیاری برای ظرفیت سازی انجام داده ایم.

 شرکت گاز باید الگویی استانی برای جلوگیری از قطعی سوخت صنایع سیمانی داشته باشد*

رزآوری کمک اشتغال و صادرات و البافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در جمع بندی مباحث مطرح شده گفت: سیمان یکی از صنایع استراتژیک در وضعیت موجود است و به 

د ظیم میشود، شاهدولت تن وردادهایی که در حوزه شرکتهای دولتی میکند؛ لذا موضوع تامین گاز و در مواقع اضطرار سوخت جایگزین باید به جد پیگیری شود. هم اکنون در قالب قرا

انهای اکید شده است که زمتقانون بهبود در زمان کمبود برق و گاز، اولویت قطع گاز با واحدهای تولیدی نیست و در تبصره یک همین ماده  25یکجانبه گرایی هستیم اما طبق ماده 

قض کند. در ناده قانونی را کم این مرا به خطر می اندازد، شورای تامین به حالت اضطرار و حداکثر برای دو روز که قابل تمدید است، میتواند ح اضطراری که قطع برق و گاز جان شهروندان

 هم آورند. از را فراگت قطع برق و نیز تکلیفی برای شرکتهای برق و گاز وجود دارد که ضمن همکاری با شرکت بیمه، امکان جبران ضرر و زیان واحدهای تولیدی در صور 2تبصره 

گاز باید الگویی استانی درنظر گیرد و  وی افزود: بر این اساس، میتوان گفت قرارداد شرکت گاز یکجانبه است. در بحث تامین کوتاه مدت و تامین آینده هم موضوعی مطرح است؛ شرکت

اینکه میزان قطعی و وضعیت قطعی استانهای دیگر را بررسی نماید و از خطوط انتقال موجود، برای تامین گاز روشهایی اعمال کند که چگونه میتوان مصرف سوخت را کاهش داد. ضمن 

همه میم گیری کند تا امکان رقابت برای مورد نیاز استفاده کند. همانطورکه در خراسان شمالی و جنوبی هم اتفاق می افتد. شرکت گاز در قالب یک تصمیم ملی باید در این زمینه تص
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 شرکتهای سیمانی در کشور وجود داشته باشد.

 ر گیرد.دنظر قراهم باشد، ملبافی ادامه داد: درخواست تامین سوخت مایع زودتر باید ارائه شود و این موضوع باید با تاکید بر اینکه امکان ارائه سوخت از مشهد فرا

ال باید این رد و امسکقاومت زیادی در برابر طرح کارشناسی های انجام شده از سوی انجمن مدیران صنایع رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان اظهار کرد: شرکت گاز پارسال م

 کارشناسی ها ارائه شود. 

وز قطع باشد و کارخانجات ر 10ک استان وی متذکر شد: شرکت گاز باید ساختاری را فراهم کند که شرایط شرکتهیا سیمان استان مثل سمنان و بجنورد باشد؛ اینکه گاز واحد سیمانی ی

 .ت گرفتماه قطعی گاز داشته باشند، امکان رقابت را دشوار و ناعادالنه میکند. پارسال در این زمینه راهکاری شناسایی شد و مطالعات متقنی صور 2سیمان ما 

 

 

عدنی اتاق دن و صنایع مرئیس محترم کمیسیون مع 22/7/1399مورخ  ص/1801/99و با توجه به مندرجات نامه شماره  6/8/1399مورخ /1943/99اجرای دعوتنامه شماره در 

ر الزم تخاذ تدابیمعادن و کشاورزی خراسان رضوی  موضوع قطع گاز طبیعی و محدودیت های تامین سوخت مایع کارخانجات سیمان استان در فصل زمستان و ا صنایع ،بازرگانی 

 توافقات زیر حاصل گردید. مطرح است که پس از بحث و تبادل نظر  شرح زیر گیری از تکرار اتفاقات سالهای گذشته بهبرای جلو

 مصوباتجمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف
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1 

ا یود برق ،گاز که تاکید نموده است در زمان کمب آنقانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و تبصره یک و دو 25با عنایت به ماده 

ند و شرکت ته باشلویت قطع برق ،گاز یا خدمات مخابرات قرار داشوخدمات  مخابرات واحدهای تولیدی ،صنعتی و کشاورزی نباید در ا

 التزام قطع اتی وجهرزی و خدمهنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی ،کشاوموظفند های عرضه کننده برق ،گاز و خدمات 

های عرضه کننده  هر گاه دولت به دلیل کمبود مقطعی به شرکت کنند ،پیش بینی برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد 

تعاونی  ی وی خصوصها موقتا جریان برق گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت هد برق یا گاز یا مخابرات دستور د

ن اضطراری در زما ونمایند  خود را تعیین و اعالم است نحوه جبرن خسارت وارده  به این شرکتها ناشی از تصمیمرا قطع کنند ، موظف 

 برای حداکثر تواند می محل ایجاد اضطرارشورای تامین استان  وندان را به خطر اندازد ،جان شهر ،که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی 

للی ت و نباید خگاز اس ب و برق وایند این ماده قانونی است تامین آز که قابل تمدید است حکم این ماده را نقض کند لذا آنچه بر رو دو

ت یک جانبه و ماه در سال با کارخانجات سیمان منعقد می شود بصور 8در قطع انرژی صورت پذیرد ولی قرار دادهایی که به صورت 

 مقرر شدمراتب لیهذا ع . محیط کسب و کار می باشدبهبود ن در قانون آو تبصره های  25و روح حاکم در ماده اهداف قانونگذار  امغایر ب

 روح حاکم بر و 25ات ماده ارجاع تا پیرامون مندرج موضوع  به دفتر داوری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

 طرح گرددت و گو نیز مابق با قانون فعلی اعالم نظر شده و در شورای گفه بررسی و پیشنهادات  به لحاظ تطماه 8های  دقانون و قراردا

دفتر داوری اتاق 

بازرگانی صنایع 

معادن و 

کشاورزی 

 خراسان رضوی

شورای گفت و 

 گو

 روز 15

2 

رکت گاز  ش ،ق شدتوافمستقیم و جنبی وری برای کشور و اشتغال فظ بازار های موجود خارجی و ارزآبا توجه به شرایط فعلی و لزوم ح

مصرف  ازصورت گرفته ناشی از کاهش مصرف هتل ها و رستوران ها در حوزه گردشگری  به نیجویی های  نمایند تا صرفپیگیری 

 کارخانجات سیمان اضافه شود و مراتب در شورا نیز مطرح شود

 شرکت گاز

و  خراسان رضوی

 ادبیرخانه شور

 ده روز

3 

وخت س م نیاز ارخانجات سیمان با قید فوریت نسبت به اعالک ضرورت دارد،نفتی استان خراسان رضوی دهای حسب اعالم شرکت فراور

دل ارزش معانیاز کارخانجات سیمان  را مورد  سوختشرکت فراوردهای نفتی مکلف است، اقدام نموده و  نفتجایگزین به شرکت 

 تامین گردد. حرارتی گاز

شرکت فرآوری 

و  نفتی

کارخانجات 

 فوری
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استان  سیمان

 خراسان رضوی

 

4 

ستانها به اهمه  در خراسان رضوی از عدم تدبیر برای قطع گاز فعاالن اقنصادی واز جمله واحدهای سیمانی استان با توجه به گالیه 

 ، وزرتا ده  فتههی همجوار ساالنه بعضا یک برخی از استان هادر ) هم اکنون  تبعیض موجود برداشته شود نحوی که صورت یکسان به

 را وی موضوعمقرر شد شرکت گاز خراسان رض ، در واحدهای سیمانی در فصل زمستان قطعی وجود دارد( در خراسان رضوی دو ماه و

بین  رقابت بین بخش خصوصی در حوزه صنعت سیمان این تبعیض برقراری امکان  برای و  پیگیری به صورت ملی و استانی 

 کارخانجات سیمان بر طرف شود و مراتب در شورا مطرح گردد.

گاز خراسان شرکت 

 رضوی

 ده روز

5 

خواسته  خالفشورای تامین استان به قطع گاز کارخانجات استان و استفاده از سوخت مازوت برتحکمی با توجه به تصمیمات  

ه دلیل بی سیمانی بدون میل و اراده مدیران بنگاههای اقتصاد تودر مدت استفاده از مازلودگی ین آاجرائم ناشی از  کارخانجات و

  د تا بالغ شوا و ضرورت های استانی مقرر گردید مراتب از طریق استانداری محترم خراسان رضوی به محیط زیست استان تصمیمات 

 رد و موضوع در شورا نیز مطرح گردد.مساعدت های الزم صورت پذی

 استانداری

خراسان 

   رضوی 

 

 ده روز

6 

یاز از مورد نگ، عدم تامین از آنجاییکه حسب گزارش قائم مقام محترم مدیر عامل شرکت گاز استان و مدیر تولید و بهره وری  

 شهری گاز فمصار و توسعهانتقال و مصرف  خطوطظرفیت ناشی از وضعیت عدم توازن بین  سیمان و سایر مراکز صنعتی جات کارخان

شور کسئوالن و روستایی است لذا مقرر شد شرکت گاز خراسان رضوی موضوع ظرفیت سازی و اصالح خطوط انتقال گاز را از طریق م

 و مراتب در دستور کار شورا نیز مطرح گردد در دستور کار قرار دهند.

گاز خراسان شرکت 

و دبیرخانه  رضوی

 شورا

 یک هفته

7 

مالی  تامین اعدت و کمک وضرورت اقدامات اساسی و ارائه برنامه زمانبندی برای فرهنگ سازی مصارف برق خانگی و تجاری با مس

 توافق گردیدجات سیمان کارخان

شرکت گاز و 

 کارخانجات سیمان 

 مستمر

 

 



 رضویاستان خراسان 

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 
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