
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

 ی شرق جانیاستان آذربا یدولت و بخش خصوص  یگفتگو  یشورا  رخانهیدب یگزارش کارشناس

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   1

 

 06/07/1400 تهیه گزارشتاریخ  رویه اجرایی  -مقررات  -قانون شناسه

 1400(  قانون بودجه  1تبصره )  "ط"از آن؛ بند    یو تبعات ناش  عیبهاء گاز صنا  شیاز افزا  یمسائل و مشکالت ناش  یبررس موضوع عنوان

 استان دبیرخانه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی   مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

  30، بهای گاز صانایع فوددی، فززی، کانی، تتروشایمی و تادیشاگا ی  1400( قانون بودجه ساا   1تبصاره )  1بر اساا  بند )ط(

درصاد از خوراک تتروشایمی افزایش تیدا کرده    10صانعت سایمان و دیگر صانایع  بهای گاز مصارفی  درصاد خوراک تتروشایمی و  

 است.

، لیکن  اسات  تصاوی  شاده ا و  قانون  دفمند کردن یارانه    2(1)  مادهبا توجه به اینکه این بند از قانون بودجه، در راساتای اجرای  

 مچنین  و    بوده دفمند کردن یارانه  ا    قانون  ا داف تصااوی مغایر با    ،به یکبارهاعما  تغییرات افزایش قیمت حامل  ای انرژی  

قید    نیز   دفمند کردن یارانه  ا  (1)ماده    )ب( مانگونه که در بند  .  کرده اساتایجاد  نه  ای مضااعفی  برای واحد ای تولیدی  زی

درصاد    56به قیمت و    هساال  10  بازه زمانیدر بایساتی  افزایش قیمت خوراک واحد ای صانعتی، تادیشای و تتروشایمی    شاده اسات،

واحد ای فوددی، فززی    ساا  جاری. این درحالیسات که قیمت گاز مصارفی تن  ماه  گرددقیمت صاادراتی مبدا خزی  فار  تعیین 

این    درصاد به نسابت ساا  گهشاته افزایش قیمت داشاته اسات.  111درصاد و واحد ای سایمانی و دیگر صانایع    337و تتروشایمی  

عدم تیشابینی  مشاکالت عدیده ای ازجمزه  باعث  ک تتروشایمی تعیین شاده و شاناور نیز می باشاد،  افزایش قیمت که بر اساا  خورا

   .شده استو عدم برنامه ریزی این واحد ا     ا زینه 

مورد دیگری که جای بحث و ابهام دارد، مبنا قرار دادن خوراک تتروشیمی برای قیمت گاز مصرفی واحد ای تولیدیست که از گاز  

واد اولیه بزکه به عنوان ساوخت واحد تولیدی اساتفاده می کنند. با عنایت به اینکه واحد ای فوددی، فززی، سایمانی  نه به عنوان م

محاساابه قیمت گاز  به نظر می آید  کنند، لها   و برخی از واحد ای تتروشاایمی از گاز به عنوان خوراک )مواد اولیه( اسااتفاده نمی

 باشد.   تتروشیمی صحیح نمیبر اسا  خوراک    صنعتی  واحدتمامی  مصرفی  

قیمت گاز مصاارفی آنهب به یکباره در شاارایج موجود کشااور که واحد ای تولیدی با تورم و تحریب  ا  باید در نظر داشاات افزایش  

این افزایش قیمت هندین برابری در افزایش قیمت تمام شاده محصاودت،  دساته و تنجه نرم می کنند هه تبعاتی به  مراه دارد.  

ه مجبور به تبعیت از قیمت گهاری دساتوری می باشاند  کا ش و یا قطع صاادرات محصاودت، حهف برخی از واحد ای تولیدی ک

 به دنبا  خوا د داشت.

 
، نرخ ساوخت واحد ای تادیشاگا ی، تتروشایمی، فوددی و ساایر 15/ 10/ 13۸۸ ا مصاوب  ( قانون  دفمند کردن یارانه1به منظور اجرای ماده ) -ط  :1400قانون بودجه ساا     1بند ط تبصاره   -1

%( نرخ متوساج خوراک گاز تحویزی به  10( برابر ده درصاد )غیر از نیروگاه %( و ساایر صانایع )به10%( و واحد ای سایمانی برابر ده درصاد )30درصاد ) ای فززی برابر سایواحد ای تولید فززات و کانی

شاود، خوا د بود. منابع حاصال از افزایش این  ( تعیین می2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیب بخشای از مقررات مالی دولت )1( بند )الف( ماده )4 ای تتروشایمی که بر اساا  جزء )شارکت

 .شود( این قانون اضافه می14دو  تبصره )( منابع دریافتی ج3بند به ردیف )
  را اصالح کند: یانرژ یحامزها  متیقانون ق نیا تیدولت مکزف است با رعا قانون  دفمند کردن یارانه  ا: 1ماده   -2

، معاد  حداقل  فتاد و تن    رانیا یاساالم  یجمهور یو فر نگ یاجتماع  ،یبرنامه تنجب توساعه اقتصااد  انیتا تا   یشاود که به تدر  نییتع یبه گونه ا یعیگاز طب یفروش داخز متیق  نیانگیم -ب

  و عوارض شود. اتیانتقا ، مال ی انهیتس از کسر  ز یصادرات یعیگاز طب متی( متوسج ق%75درصد )

( %65قانون  ر مترمکع  حداکثر شاصات و تن  درصاد)  نیا  یمدت حداقل ده ساا  تس از تصاو یبرا  یمیو تتروشا  یشا یتاد  ،یصانعت  یخوراک واحد ا متیق ،یگهارهیسارما  قیجهت تشاو  -تبصاره 

 .گرددیم  نییانتقا ( تع نهیفار  )بدون  ز  یدر مبدأ خز یسبد صادرات متیق
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و با توجه به عدم در    درصادی نداشاته اسات  300افزایش ،گهشاتهماه    6در طو   جهان  قیمت حامل  ای انرژی  به اینکه    عنایتبا  

مبهب می  وزارت نفت    توساج  ساوخت واحد ای تولیدی  تعرفه  اینحوه محاسابه  دساتر  بودن فرمو  محاسابه قیمت گاز، لها  

 باشد.

 1400ماه سا     5و    1399جدو  تعرفه  ای گاز سا   

ما ه   5درصد تغییر 

 1400او  سا  

 1399به نسبت سا 

   1400سا    سوخت تعرفه  

 ازادی یک متر مکع ( )ریا  به  

 1399سا  سوخت تعرفه  

 )ریا  به ازادی یک متر مکع ( 

 نوع مصرف 

 فروردین  اردیبهشت  خرداد تیر مرداد

 ،یکان ،یفلز فوالد 2600 6325 6320 6935 7301 9476 337.57

و   یمیپتروش

 ی شگاه ی پاال

 پتروشیمی سوخت  2600 6325 6320 6935 7301 9476 337.57

 سیمان  1000 210۸ 2107 2312 2434 3159 111.2

 صنعتی 1000 210۸ 2107 2312 2434 3159 111.2

 کسب و خدمات  1.495 1.495 -

 آموزشی 926 926 -

 ورزشی  926 926 -

 خیریه 926 926 -

  2990دوره سرد و    1.495 دوره گرم   2.990دوره سرد و    1.495 -

 دوره گرم 

اماکن و تاسیسات 

 دولتی 

 

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئو  ایرادات و مشکالت:

ی و افزایش قیمت بیش از  شااگا یو تاد  یمیتتروشاا   ،یکان  ،یفززدرصاادی گاز مصاارفی واحد ای فوددی،    300افزایش قیمت .  1

 تهماه او  سا  جاری به نسبت سا  گهش  5درصد بهای گاز مصرفی واحد ای تولیدی سیمان و دیگر واحد ای صنعتی در    100

. عزیرغب تاکید قانون  دفمند کردن یارانه  ا به افزایش تدریجی قیمت حامل  ای انرژی، افزایش قیمت این حامل  ا طی ساا   2

 کرده است که مغایر با این قانون می باشد.در سا  جاری به یکباره افزایش هندین برابری    افزایش هندانی نداشته و ای گهشته  

ای گاز مصاارفی واحد ای تولیدی که از گاز به عنوان سااوخت اسااتفاده می کنند بر اسااا  خوارک  . مبنا قرار دادن تعرفه  3

 تتروشیمی صحیح نمی باشد.

 . به دلیل عدم دسترسی به فرمو   ای محاسبه تعرفه  ای گاز، ابهاماتی در نحوه محاسبه این تعرفه  ا وجود دارد.4
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جهان در شش ماه گهشته نیز ابهاماتی را در نحوه محاسبه بهای گاز ایجاد کرده  . عدم افزایش قیمت حامل  ای انرژی در سطح  5

 است.

  باعث تحمیل  زینه  ای مضااعف به واحد ای تولیدی می گردد که  . افزایش قیمت هندین برابری در بهای گاز مصارفی واحد ا6

شاااده محصاااودت تولیدی، کا ش و یا قطع    افزایش قیمات تماامتبعااتی نظیر عدم تیشااابینی و برنامه ریزی واحد ای تولیادی،  

 و حهف برخی از واحد ا از هرخه تولید را به دنبا  خوا د داشت.  صادرات محصودت

جلسه  بندی جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1400/ 07/ 06مورخ 

شرکت سیمان صوفیان و  اداره کل بازرسی، انجمن فودد استان،  اساتان،    گازان شارکت  گبا حضاور نمایند  کارشاناسای  جزساه کارگروه

 به شرح ذیل برگزار شد:  شرکت تتروشیمی تبریز

بهای گاز برای    شی، افزاساا  جاری  ( قانون بودجه1تبصاره )  "ط"براساا  بند    گفتگو:  یشاورا  رخانهیمساوو  دب  ،یدرخشاان  نینسار

در صاد از خوراک    10ایع و برای صانعت سایمان دیگر صان درصاد  30  صانایع فوددی، فززی و کانی و تتروشایمی و تادیشاگا ی

هندین برابری بهای  افزایش  عدم ثبات و  باعث    ،تتروشایمی  ا تعیین شاده اسات. تعیین قیمت تایه بهای گاز بر اساا  نرخ شاناور

گاز مصارفی صانایع شاده اسات. با عنایت به اینکه این مصاوبات در راساتای  دفمندی یارانه  ا انجام شاده اسات، لیکن تغییرات به  

 عات جبران ناتهیری را در برخی از صنایع ایجاد خوا د نمود.یکباره تب

دزم را انجام    یزیتا بتوان برنامه ر  باشاندشافاف     زینه  ا بایساتی  دیدر بحث تول  انجمن فودد:  رهیمد اتی   سیرئ  ،یمیرح بیکر

برای تولید امکانپهیر  نمی باشاد، لیکن تیشابینی دزم برای    یرقب مشاخصا داد. با توجه به اینکه تعیین قیمت گاز مصارفی بر اساا   

تیدا کرده    شیتومان افزا  640تومان و ساپس    260تومان به   133از مبزغ      کبارهیبه  نرخ  ر متر مکع  گاز  متاسافانه    نمی باشاد.

  نیبا ا  یبوده ول  اردیزیم  3  کیساا  قبل نزد  ی ا نهی ز  رساد.  یم  زین  950و   ۸50سااب مابه التفاوت ماه قبل به  با احت  اسات که

 و این موضوع باعث تعطیزی واحد ای نورد استان خوا د شد.  خوا د بود  اردیزیم  15گاز امسا     نهیتنها  ز،  روا 

مصاارف گاز دارد،    کع مترم  70  الی  35بین    دی ر تن تول  یو به ازامی باشااند  کوره    ینورد گرم دارا  واحد ای  با عنایت به اینکه

استان ما جزو استان  ای تر مصرف در خصوص گاز می باشد. با شرایج موجود و با توجه به اینکه فصل رو به سرما داریب  احتما   

 قطعی گاز نیز دور از انتظار نیست.

  وانید  قیاز طر  تصامیب به اعتراضاعتراض خود را اعالم کرده اند و    نیزو مازندران    یکرمانشااه و مرکز  یاساتان  ا  در این راساتا

 .  دارندجمهور و مجزس    سیرئ  یو معاونت حقوق  یعدالت ادار

  دلیل محاسابه قیمت گاز بر اساا  خوراک تتروشایمی مورد ابهام است.  انجمن فودد:  رهیمد  اتیعضاو    ،یمحجل امام  نیعبدالحسا 

. این  گهار خوا د بود  ریصااادرات محور تاث  یواحد  امحصااودت  تمام شااده   متیکه نرخ گاز بر ق  داشااته باشاایببایسااتی در نظر  

با توجه به    و صاادرات به صاورت کامل قطع خوا د شاد.خوا د داشات    %100  ریتاثنیز    یفودد  یتوساج واحد ا  یبر ارز آور  موضاوع

   صورت گیرد. ماتیتصماتخاذ  در    ستی دقت دزمی، باسایلم  نیا

با نرخ سااا  قبل،   1400  نیفودد ناب در فروردواحد  گاز    مصاارف  به عنوان مثا   انجمن فودد:  رهیمد اتی   سیرئ  ،یمیرح بیکر

با نرخ    نیسااوم مصاارف گاز فرورد  شیو ف  از بابت فروردین ماه  ونیزیم  91مبزغ    ینامه ا  طی  مجدد  اعالم گردید که  ونیزیم  1۸6

  یثابت  خداده اند و هرا نر  یمیتتروشا   قیمت را خوراک  به هه عزت  اعالم شاد. در این جا ساوا  تیش می آید که  ونیزیم  412  دیجد

 کنند؟  یاعالم نم
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.  شاود  یممحساوب    متضارر  نیشاتریب  یمیصانعت تتروشا   خصاوص  نیا  در  :زیتبر  یمیشارکت تتروشا   یانرژ  ریمد  ،یا راب  محمود

  155  کیتومان  فته گهشااته نزد  950باشااد و با نرخ    یمترمکع  م  ونیزیم  160 تبریز  یمیتتروشاا   شاارکت  مصاارف گاز سااادنه

 بوده است.    یمیتتروش  یعیسوخت گاز طب  نهیتومان  ز  اردیزیم

دارد که    یعیگاز طباین خصوص بایستی در نظر داشته باشیب که واحد ای تتروشیمی دو نوع می باشند، یک قسب که خوارک  در  

و نوع دیگر تتروشایمی  باشاد،   یم  هیآنها در حکب مواد اود  یبرا یعیگاز طب  دیباشاد که خر  یجنوب م  ی ا  یمیفقج شاامل تتروشا 

  ا از گاز به عنوان سوخت استفاده می کنند.

  یتمام  دیتول یعنی ساتند    روگاهین  یکه دارا  یی ا  یمیو تتروشا   عیصانا"با موضاوع    یزنگنه بخشانامه ا  یآقادر اواخر دولت قبزی، 

نرخ    %10  دیبا  عیصانا  نیندارد، بهاء گاز ا  زین  یشابکه شاهر  یبرق برا  دیباشاد و تول  یبر عهده خودشاان م  یانبج  ی ا  سیسارو

در این راساتا مکاتباتی با وزارت نفت انجام گردید، لیکن اعالم نمودند در این خصاوص  صاادر کردند.    "باشاد. یعیخوراک گاز طب

محاسابه    %30بر اساا  نرخ بهای گاز شارکت تتروشایمی تبریز  اسات  ساا   انیساال  متاسافانهبایساتی از وزیر جدید مجوز گرفته شاود.  

 .  گردید    یمنظور م  %10  دیبا  کهیحالدر   می گردد.

متصال    یو به شابکه شاهر  دارد  یجانب  ی ا  سیروبرق و سا   دیو تول  یتیوتزی  دیتول  ،اقتصااد  یطبق مصاوبه شاورا زیتبر  یمیتتروشا 

  مشامو طبق مصاوبه    خود مجموعه می باشاد کهبرق    نیتام  یبرق فقج برا  دیوتول  نیز نداردشاهر  فروش برق به   نیسات.  مچنین

درصاد از خوراک تتروشایمی    10ای از وزارت به شارکت مبنی بر اترداخت  نامه    می باشاد. اواخرنرخ خوراک گاز  از    %10ترداخت  

  مصاارف  ریبا ساا یتیزیوتیمصاارف    کیکار، تفک  نیانجام ا  یو برا  گردد  وزارت اخه  از  مجوز  دیکه در مرحزه او  باارساا  شاده اسات  

مجزا    یریاندازه گ  وکنتور مجزا  نص   مصرف و    ی ا گاز تا محل  ستگاهیاز ا  یخج لوله ا  نیازمند ایجادکار  که این  ردیصورت گ  دیبا

 خوا د بود.    یکه به نوبه خود معظل بزرگ  می باشد

جهت بررسای دقیقتر ضارورت به دسات آوردن فرمو  و ددیل تعیین خوراک تتروشایمی  دز می    گفتگو:  یشاورا  رخانهیمساوو  دب

بایساتی تخفیافتی نیز به  در کشاور    یعیگاز طب  به ذخایربا توجه    می باشاد،  ینرخ بازار جهانباشاد. هنانچه محاسابات بر اساا   

عات کامل از ددیل و نحوه محاسبه طرح هنین مسایزی صحیح  درصاد بیشتر؛ لیکن بدون اطال  30بخش مولد ارائه گردد نه تعیین 

 نمی باشد.

شااده و با   نیی رما ه از طرف دولت تع  یمیخوراک تتروشاا   و فروش عمده شاارکت گاز اسااتان: یخدمات فن  سیرئ  ،ینالیز  داود

از آن مقدار در نظر    یشاود و در حا  حاضار نرخ  ا را به صاورت شاناور و درصاد  یابالغ م  به شارکت  ا  وزارت نفت  یزیبرنامه ر

اعالم    یمیکه تتروشا   ینرخ  %30  یعنیشاود،    یشاناور حسااب مو به صاورت  از آن مقدار    %10  مانیو سا    %30مثال فودد   .گرفته اند

 می باشد.مدنظر    کند  یم

موضاوعات را مطرح کنند.    نیشاده و بخش صانعت ا لیتشاک  یمجزس جزساه ا  ندگانیبا نما  دیخصاوص موضاوعات مطرح شاده با  در

مورد از طرف قانون    نیا  . لیکنشااود  یندارم که بر هه اسااا  محاساابه م  یاطالع  سااتیدر مورد خوراک هون در تخصاام من ن

ما    یمیتتروش  متیو ق  مطرح است  یجهان  یشود و بحث بازار ا  یم  غوزارت نفت ابال  یزیشده است و از طرف امور برنامه ر نییتع

قانون    یاجرا  یدر راسااتا 1400قانون بودجه    "ط"( بند  1موضااوع در تبصااره )  اتیکند. کز  یمتصاال م  یجهان  ی ا متیرا به ق

  نیبه  م  انجام می گیرد.  به آن نقطه برساد،  یبه صاورت تزه ا  دیمتوقف شاده بود و با  یکه قبال قرار بود انجام شاود ول  ی دفمند

نرخ خوراک و   %30  یدر نظر گرفته اند که تعداد  یمیرا وابساته به نرخ خوراک تتروشا   مانیو سا   روگاهیو ن  عیصانا  ینرخ  ا  لیدل

  کیگاز ثبت شاود، با   یمز  نیمشاترک  ی ا  ساتبیدر سا   ساتییقبض گاز با  نکهیا  لیو به دل  ترداخت کنند  دینرخ خوراک با  %10 هیبق
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شاد با اصاالح در     یتصاو  نکهیبا تعرفه ماه قبل محاسابه شاده و بعد از ا  یقبض صاادره ماه جار یعنیشاود   یارساا  م  ریماه تاخ

 .باشد  یوجود ندارد و فرمو  محاسبه به نرخ شناور وابسته م  یشود. نرخ ثابت  یارسا  م  زیمابه التفاوت ن  ستبیس

  ابدی  شیافزا %10بود ساادنه    نیو از دولت د ب برنامه بر ا  رسادب  یجهان متیق  هیبر تا  قیمت گاز که  نساتیو برنامه کشاور ا   دف

که در وزارت نفت    یمیتتروشا   4 بیگاز مکاتبه کرد  یرویبا امور تعرفه ن  یمیبخش تتروشا   یتیوتولینشاده بود. در بحث    یعمز  یول

ثبت نشده    زیتبر  یمیه تتروشمتاسفان  یمحاسبه شود ول  %10آنها با نرخ    یصورت گرفته تا بهاء گاز برا  یثبت شده است و  ما نگ

محاسبه    یبرا  یفرمو  خاص  .ستیما ن  اریدر اخت  یمیروشباشد. فرمو  محاسبه خوراک تت  یخصوص م  نیبه اقدام در ا  ازیاست و ن

  یجهان  متیتابع از ق  بوده وکشور    تیوضاع  بر اساا  شاتریب  ایکب و     یشا   کننده نییکه تع  یآزادسااز  یاسات برا یبزکه  دف  ساتین

باشد، به صورت ماه به ماه    ازیخوراک ابالغ شده به ما از او  سا  ن متیاگر ق  یول  ستیما ن  اریدر اخت متیاسات. فرمو  محاسابه ق

 شود.  یمحاسبه م  1400و محاسبات براسا  قانون بودجه    بیقرار د   ارتانیدر اخت  بیتوان  یم

  ید ند و ما نم  یتمام شاده فروش ما، محاسابات را انجام م  متیق %12  با انجمن فودد:  رهیمد  اتی   ،یمحجل امام  نیعبدالحسا 

منتظر ابر تورم    دیروا  با  نیو با ا بیادامه د   ندهیدر بازار آ  بیتوان  یو هطور م  بیبزن  نیرا تخم  ندهیتمام شاااده در آ  متیق  بیتوان

 .بیشته باشدرخواست حل مشکل را دا  دیموضوع با  نیکردن ا  انیبا ب  ب،یباش

  یعنیشاود   یاساتان  ا مشاخم م  اتیبودجه به فرض مال نییکه در تع   مانطور  انجمن فودد:  رهیمد اتی   سیرئ  ،یمیرح بیکر

کدام قسامت نوشاته شاده اسات که به    قایباشاد، دق  یم  1400براساا  بودجه    دییگو  یباشاد، حا  که م  یاعداد و ارقام مشاخم م

  نیبودجه خود را از ا  یکند تا کساار  یموضااوع به عنوان ا رم اسااتفاده م  نیدولت از ا  دیتومان؟ شااا  950فرض مرداد ماه با نرخ  

 بادنس کند.  قیطر

  نیبا ا  باشاد. می %144ما ه نسابت به ساا  گهشاته    6  نیبهاء گاز در ا  شیافزا  :انیصاوف  مانیعامل سا   ریفرد، مد  یاله اخالق  یول

نسابت    یتومان مبزغ اضااف  اردیزیم36، بایساتی بیداشاته باشا در ساا  را    نکریکز  دیتن تول  ونیزیدومهنانچه تصامیب به تولید  حسااب  

این  حهف    باو گاز بود که   رقب  یبودن نهاده  ا  یا  ارانهیدلیل  به   زین  مانیس  یدستور  متی. قبیگاز ترداخت کن  نهی ز  99به سا   

در    نیافته اسات.  شیافزا  هیتا متیق یعنی  .باشاد یمصاوب دولت م  متیوجود دارد و ق  یاشاکادت  یگهار متیدر ق  یارانه  ا  مچنان

عرضاه    یجهان  متیبه ق  زین  مانیسا   دیعرضاه شاود با  یانجه  متیصانعت گر به ق  یبرق برا ایبود که گاز    نیاگر قرار بر ا  کهیصاورت

در بازار    یشاود ول  یو  فتصاد م  ونیزیباشاد که با نرخ ددر امروز دو م  یصاد ددر م  مانیتن سا  کی  متیشاود، در حا  حاضار ق

افراد و    .خوا د بود  یرو به نابود  مانیسا   عیاوضااع صانا  نی ا و با ا  متیق  شیافزا  نیرساد. با ا  یتانصاد  زار تومان به فروش م  رانیا

آورده و بازار    نییرا تا  مانیسا   متیق  مان،یسا  نهیبدون اشاراف به موضاوع و بدون تخصام و اطالعات دزم در زم  ن مجزساندگینما

آزاد شاده    دیتول  ینهاده  ا هیکز  یبوده ول  ی مچنان دساتور  مانیمحصاو  سا   یگهار  متیبرند. ق  یم  نیدر بور  را از ب  مانیسا 

با توجه به کب    ینهاده  ا و از طرف متیق  شیافزا  یکند. از طرف  یعمل م  عیصانا  ینابود  یدر راساتا  جود،کالن مو  اساتیاسات. سا 

شاده اسات.    مانیمشاکالت ناگوار در صانعت سا   جادید ند باعث ا  یدر بور  را نم متیق  شیاجازه افزا  نکهیو ا  هیتا  متیبودن ق

کنند که    یدر مورد صانعت صاحبت م  یساان ا شارکت کرده و در مجزس حضاور داشاته باشاد، ک  یگهار متیدر ق  دیصانعت گر با

 ندارند.  یاطالعات چی 

نرخ خوراک    یبرا  یمیهرا تتروشا   دندیکه ترسا  یمیرح  یمورد ساوا  آقا  در :زیتبر  یمیشارکت تتروشا   یانرژ  ریمد  ،یا راب  محمود

  دی که تول  یمیتتروشا   عی.صانا1باشاد:    یشاامل دو قساب م  یمیتتروشا   یخوراک  ا. د ب  یارائه م یحاتیباشاد، توضا   یگاز مطرح م

کود و اوره    دکنندهیکه به عنوان تول  رازیشا   یمیتتروشا   ایو    یراز  یمی. تتروشا 2متانو  دارند مانند متانو  زاگر  و متانو  جنوب.  

  یم یتروشا ت  کهیکنند درحال  یم  افتیدر  هیاز شارکت گاز را به عنوان خوراک و مواد اول یافتیدر یعیگاز طب  مایباشاد  و مساتق  یم

کنند. نامه فرمو  محاساابه خوراک را از شاارکت گاز    یم  افتیرا به عنوان سااوخت در یعی ا گاز طب  یمیتتروشاا  هیبق  ایو    زیتبر
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محاسابه شاده اسات.    یداخز  متیشاده بعالوه ق نییتع متیو ق  یجهان  متیشاود، با ق  یکه به فروش م  یو مواد  بیگرفته ا  ساتانا

ما که به عنوان سااوخت    یکنند و برا  یمحاساابه م %100باشااد به صااورت   یبه عنوان خوراک م یعیکه گاز طب  ییواحد ا  یبرا

 .رندیگ یدرنظر م  مانیآنها را برا %30  بیکن  یاستفاده م

  یمنطق  شاد یآنرا محاسابه م  %30گرفتند و   یدر نظر م یثابت  هیتا  متیق  اگر  گفتگو:  یشاورا  رخانهیمساوو  دب  ،یدرخشاان  نینسار

ساوا  اسات که به هه    یباشاد. جا  ینم  یآن منطق  %30و محاسابه    یجهان  متیبراساا  ق  هیتا متیبا شاناور بودن ق  یول  .تر بود

 باشد.    یمدنظر م  یمیواحد  ا خوراک تتروش  یبرا  لیدل

  ری تواند مغا ینم  یدساتگاه دولت چیدارد و    یقانون  سیجزساه ب  دساتور  کل اساتان:  یبازرسا   یساربازر  امور اقتصااد ،یزیجز  نیحسا 

باشاد    ی ا مطرح م  ارانهی  یبحث  دفمند سااز  .1باشاد.    یتواند ورود کند، مجزس م یکه م  یانجام داد و تنها مرجع  یبا قانون کار

  ی مه دزم ادجرا م  یاسات. قانون برا  یقانون  فیقانون بودجه، که تکز  .2.  دیرسا  ینم  نجایشاد کار به ا  یاجرا م  یکه اگر به درسات

  دی موافق  ساتب و با اقدامات انجام شاده باعث متضارر شادن بخش تول  یامور با بخش خصاوصا   انیدر خصاوص حسان جر  یباشاد ول

 .  بیشو  یم

  یبرا   یارزآور  نیدوم  یمیتتروشاا صاانعت فودد بعد از   صاانعت  نکهیا  توجه به  با  انجمن فودد:  رهیمد اتی   سیرئ  ،یمیرح بیکر

  یانرژ   یکه نرخ حامل  ا  نسااتیاگر قرار بر الها به دلیل عدم الگوی مشااخم مشااکالت تازه ای بوجود خوا د آمد.  ،  داردکشااور  

فار  و    یمنطقه خز  ایو    هیبه فرض ترک  .نظر گرفته شاود از نرخ منطقه در  یدرصادبایساتی کشاور    جیمطرح باشاد، با توجه به شارا

ورود به    زین  مانیشاود. در مورد سا  ینم  جادیا  زیرفته و رانت ن  نیاز ب متیکار سارکوب ق  نی. با ا"ا   یآ  یسا "  یکشاور ا  وزهح  ای

 و منطقه مدنظر باشد.  یاز نرخ جهان  یمورد بوده و درصد  یبحث بور  ب

تا اجرایی    ارائه گرددبایساتی تیشانهاد منطقی  و کساری بودجه    به  زینه  ای جاری دولت  باتوجه  گفتگو:  یشاورا  رخانهیمساوو  دب

در راسااتای اجرای  دفمند کردن یارانه می توان با ارائه تیشاانهاد افزایش درصاادی از قیمت تایه ثابت،  مانند سااا   ای    شااود.

  ب به بودجه کمک کرد و  ب واحد ای تولیدی به فعالیت خود ادامه د ند.    ،گهشته

که باعث شاود    ساتین  یدر جهان به قدر  یانرژ  راتییتغ  ریماه اخ 6طو     در  :زیتبر  یمیشارکت تتروشا   یانرژ  ریمد  ،یا راب  محمود

شاود و شاامل فرمو  ارائه شاده    یانجام م  یگریبه روش د  یاحتما  دارد نرخ گهار  .بیداشاته باشا   یدرصاد  300  شیدر کشاور افزا

هون ساهب    .باشاد یمشاخم و ثابت  تیعتابع وضا   دیبا  یکند ول  یترداخت م  یانرژ  ارانهیباشاد. با شاما موافق  ساتب و دولت    ینم

شاده اسات و در    شانهادیت  ینفت  یزی ب باشاد از طرف برنامه ر  یفرمول  نیدارد. اگر  مچ  یادیز  ریتمام شاده تاث نهیدر  ز  یانرژ

  ندبهاء داده و قبو  به اصااالح آن کن  نانیتا هه اندازه به نظر کارآفر  نکهیشااده اساات و ا  دییدر مجزس تا  تیدولت و در نها حهید

 است.  یگریبحث د

محصااو  دهار خسااران    یگهار متیق  در،  قیمت تایه  صااورت شااناور بودن در  :انیصااوف  مانیعامل ساا   ریفرد، مد  یاله اخالق  یول

  یکه به شاکل شاناور برا   متیق  شیافزا  نیانگیم مچنین امکان تهیر نخوا د بود.    یبودجه ا  ی ا نهی ز  ینیب  شیو ت  خوا یب شاد

 ب   یاگر مقدار یداشاات و حت  بیگاز خوا  متیق  شیافزا  %20باشااد اعالم کنند که  %25 رماه امکان دارد رخ د د به فرض اگر  

  نجمنا  یباشااد و برا  یم  یزیصاانعتگر قابل برنامه ر  یحالت برا  نیباشااد و در ا یباشااد به نفع دولت م  نیانگیتر از مقدار م  نییتا

 باشد.  یم  یدولت  نیقابل مهاکره با مسوول یصنف

شادن،    ریگیدانب و در صاورت ت  یم دیموضاوع شاناور را بع رییتغ  و فروش عمده شارکت گاز اساتان: یخدمات فن  سیرئ  ،ینالیز  داود

قانون   رییتغ  دانب  یم  دیبع  یول  دیانجام د   یکار  دیشاود بتوان  یم نییخوراک تع  یکه برا  یما انه ا متیخصاوص ق امکان دارد در
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در    یانرژ  مصاارف  دیبا  ندهیدر آ  یصاانعتگران شااد ول  یمانع نابود  یگهار  متیق رییتوان با تغ یکوتاه مدت م  ی. براردیصااورت گ

 .  ابدیکا ش    رانیا

 در تایان این جزسه تس از بحث و بررسی مقرر گردید، تیشنهادات ارائه شده در صحن اصزی شورای استان طرح موضوع گردد.

 پیشنهادات 

 ا  ( قانون  دفمند کردن یارانه1به منظور اجرای ماده )  به نحوی که:1400قانون بودجه سا     1درخواست اصالح بند ط تبصره  .  1

 ای فززی  ، نرخ ساوخت واحد ای تادیشاگا ی، تتروشایمی، فوددی و ساایر واحد ای تولید فززات و کانی13۸۸/10/15مصاوب  

ساا   نرخ  %(  10ده درصاد )( برابر  غیر از نیروگاه%( و ساایر صانایع )به10%( و واحد ای سایمانی برابر ده درصاد )30درصاد )برابر سای

    .شود( این قانون اضافه می14( منابع دریافتی جدو  تبصره )3خوا د بود. منابع حاصل از افزایش این بند به ردیف )  گهشته

تدوین و اجرا  مصارف    یاصاالح الگو   ای  طرح. به منظور اصاالح سااختار مصارفی برخی از بنگاه  ای ترمصارف و دیگر مشاترکین،  2

 گردد.

 آزادسازی نرخ حامل  ای انرژی به تدری  صورت گیرد.. به منظور اجرای درست و دقیق قانون  دفمند کردن یارانه  ا، ...  3

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 ؛  1400قانون بودجه . 1

     ؛13۸۸ دفمند کردن یارانه  ا مصوب  قانون . 2

 ؛ (2بخشی از مقررات مالی دولت) الحاق برخی مواد به قانون تنظیب قانون  . 3

  ابالغیه  ای ما انه نرخ گاز مصرفی واحد ای تولیدی از سوی وزارت نفت.. 4

 

 


