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 20/09/1400 تاریخ جلسه رویه اجرایی  _مقررات    _قانون شناسه 

 توسط وزارت نفت  یفوالد  یقطع گاز شرکت ها  یبند  تیبرنامه اولو  پیش روی صنایع فوالد استان به دلیل  یچالش ها  یبررس عنوان موضوع 

 کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز مرجع طرح موضوع 

 موضوع شرح 

را به تفکیک استان    )پیوست(  دیسپاچینگ وزارت نفت، برنامه اولویت بندی قطع گاز شرکت های فوالدی  1400/  22/0۸مورخ  در  

استان ها    در  تبعیض فاحشی در میزان سهمیه بندی واحدهای فوالدی  متاسفانه  .داعالم کر اعتراض    بچشم می خوردبین  که 

  ، متضرر شده بودندبسیار گذشته با قطعی های مکرر برق  این واحدها که تابستان    واحدهای فوالدی استان را بدنبال داشته است.

 را دشوار خواهد ساخت.   صنعتادامه فعالیت این    ،اه شده اند که در صورت اجر جموا گاز  کاهش سهمیه  مشکل  با    اکنون

 وزارت نفت یفوالد  عیگاز صنا یقطع یبند ت یبرنامه اولو
 میزان سهمیه گاز با اعمال محدودیت  پتانسیل مصرف  شرکت استان 

 اولویت سوم  اولویت دوم  اولویت اول 

 

 

 اصفهان 

 2.1 2.10 6.16 6.16 فوالد مبارکه 

 2.1 2.10 4.۸1 4.۸1 طرح توسعه شهید خرازی فوالد مبارکه 

 0.01 0.01 0.05 0.05 فوالد نطنز

 1.15 1.15 2.20 2.20 ذوب آهن اصفهان 

 0.01 0.01 1.42 1.42 فوالد سازی صبا 

 0.01 0.01 0.0۸ 0.0۸ تولید فوالد سپید فراب کویر 

 

 

 

 

 خوزستان 

 0.01 0.04 0.04 0.04 گروه ملی کارخانه میلگرد 

 0.01 0.07 0.07 0.07 گروه ملی فوالد 

 0.01 0.06 0.06 0.06 گروه ملی لوله سازی ایران 

 0 0.6۸ 0.6۸ 0.6۸ مجتمع فوالد شادگان 

 0.01 0.06 0.06 0.06 فوالد روهینا جنوب

 0.01 0.06 0.06 0.06 نورد سنگین کاویان 

 0.01 0.11 0.11 0.11 کارخانجات نورد لوله اهواز 

 0.01 0.04 0.04 0.04 فوالد کاوه اروند 

 0.73 0.73 0.73 0.73 فوالد اکسین خوزستان 

 4.2۸ 4.2۸ 4.2۸ 4.2۸ فوالد خوزستان 

 0.01 0.۸۸ 0.۸۸ 0.۸۸ فوالد غدیر نی ریز  فارس

 0.01 1.51 1.51 1.51 ذوب آهن پاسارگاد 

 

 

 

 

 

 

 کرمان

 0.17 0.۸9 0.۸9 0.۸9 فوالد احیا استیل بافت 

 0.01 0.05 0.05 0.05 ر یفوالد نورد بردس 

 0 0.10 0.10 0.10 ان یرانیا رجانیفوالد س یگندله ساز

 0.01 0.1۸ 0.1۸ 0.1۸ رجان یگل گهر س یفاز دوم گندله ساز

 0.01 0.14 0.14 0.14 ان ی رانیفوالد زرند ا

 0.01 0.11 0.11 0.11 فوالد بوتیای ایرانیان 

 0.07 0.74 0.74 0.74 فوالد بردسیر فوالد سیرجان ایرانیان 

 0 0.03 0.03 0.03 فوالد  ریبردس مشیز فوالد 

 0 0.22 0.22 0.22 معدنی و صنعتی گل گهر سنگ آهن گل گهر

 0 0.10 0.10 0.10 گندله سازی گل گهر

 0.09 3.05 3.05 3.05 توسعه آهن و فوالد گل گهر 

 0.06 0.۸5 0.۸5 0.۸5 جهان فوالد 

 0.01 0.15 0.15 0.15 گندله سازی فوالد زرند ایرانیان 

 

 هرمزگان

 0.92 0.92 0.92 0.92 خلیج فارس صبا فوالد 

 1.57 1.57 1.57 1.57 فوالد هرمزگان 

 1.75 1.75 1.75 1.75 فوالد کاوه جنوب کیش 

 0.14 0.14 0.14 0.14 گندله سازی ماد گوش 

 

 

 0.01 0.01 0.01 0.06 مجتمع فوالد شاهین بناب

 0.01 0.01 0.01 0.04 فوالد کاوه
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آذربایجان  

 شرقی

 0.01 0.01 0.01 0.05 فوالد آذر فوالد امین 

 0.01 0.01 0.01 0.02 مجتمع فوالد صنعت شهریار

 0.01 0.01 0.01 0.0۸ فوالد ظفر بناب 

 0.01 0.01 0.01 0.05 فوالد صنعت سهند

 0.01 0.01 0.01 0.76 فوالد میانه 

 0.01 0.01 0.01 0.06 جان یمجتمع فوالد آذربا

 
ناشفی از این بی توجهیسفت. اهمیت این    ،تمامی این کمبود هاسفالهاسفت توجهی به ارتقای زیرسفاخت های کشفور نشفده و  متاسففانه  

ه دلیل عدم توجه  بلیکن    شففاهده می شففود،مموانع تولید رقابت پذیر  قانون رفع    1(12ماده ) از قبیل  و مقررات  موضففوع در قوانین

 بپردازند.که صنایع و بخش خصوصی بایستی تاوان آن را    با کمبودهای مواجه هستیم  مغفول مانده و اکنون

ی بر  سفهمیه اسفتان ها نقشفی نداشفته و این سفهمیه بند ن تعیینبر اسفاس اظهارات نماینده شفرکت گاز اسفتان، وزارت نفت در میزا

تعیین شففده اسففت. حال وزارت صففمت این  از سففوی وزارت صففمت    اسففاس توافقی که بین وزارت نفت و صففمت انجام شففده،

بندی را بر چه اسفاسفی انجام داده که سفهمیه واحدهای برخی اسفتان ها تغییر نکرده و یا تغییر ناچیزی داشفته و در مقابل   سفهمیه

 ده، مشخص نیست.سهمیه واحدهای فوالدی استان آذربایجان شرقی به یک چهارم، یک هشتم، یک پنجم و... تقلیل داشته ش

شفد  و به آنها اختصفا  داده  کاهش یافت  کشفور    یغرب مهیسفهم برق ن  ،یجنوب  یهوا در اسفتان ها  یگرما  لیاول سفال به دل مهیدر ن

، قضفیه بر عک  شفده، همچنان اسفتان های  می باشفدلیکن در نیمه دوم سفال که شفمال غرب کشفور با سفردی و برودت هوا مواجه  

 هستند.بهره مند  یشتر  بجنوبی و مرکزی از گاز  

  15سفهم  کل کشفور،  واحدهای    اسفتان از  یواحدها  یدرصفد  24سفهم  در اولویت بندی تعیین سفهم توسفط وزارت صفمت،  متاسففانه  

  اردیلیم  2  توسفط صفنعت فوالد اسفتانم همچنین سفرمایه گذاری  کل صفادرات فوالد کشفوراز  درصفد   ۸و    کشفور  دیکل تول  ی ازدرصفد

 
ها و مؤسففسففات دولتی و کلیه ویژه نفت و نیرو و شففرکتهای تابعه و وابسففته به آنها و سففازمانها بهوزارتخانهبه کلیه   : پذیر و ارتقای نظام مالی کشففور قانون رفع موانع تولید رقابت   12اده  م   - 1

(ریال  00.000.000500.000.0صورت ارزی و پانصدهزار میلیارد )( دالر به100.000.000.000شود ساالنه تا سقف یکصد میلیارد )دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می

گذاری یا اقدام اشفخا  حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت  گردد، درموارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سفرمایهصفورت ریالی که هر سفاله تا سفقف نرخ تورم سفال قبل تعدیل میبه

انجامد کاهش هزینه در تولید کاال یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیسفت و یا کاهش تلفات جانی و مالی میجویی یا بخشفهای خصفوصفی یا تعاونی به تولید، صفادرات، ارتقای کیفیت، صفرفه

یالی آن با احتساب حقوق دولتی و های نفتی و کاالها و خدمات قابل صفادرات یا واردات به قیمتهای صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ربرای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده 

 .هفای متعلقفه قرارداد منعقفد کننفدای بفا احتسففففاب حقوق دولتی و عوارض قفانونی و سففففایر هزینفههفای متعلقفه و برای سففففایر موارد بفا قیمتهفای غیریفارانفهعوارض قفانونی و سففففایر هزینفه

اصفل و سفود   .2 .جویی، منافع یا ارزش حاصفله خریداری کندیا ارزش حاصفله را حسفم مورد و از محل درآمد، صفرفهشفده و منافع جوییکاال یا خدمت تولید شفده یا صفرفه .1ت:  دولت مکلف اسف 

هففزیففنففهسففففرمففایففه سففففایففر  و  قففانففونففی  عففوارض  و  دولففتففی  حففقففوق  و  نففمففایففد گففذاری  پففرداخففت  آنففان  بففه  را  مففاده  ایففن  مففوضففففوع  اقففدام  مففنففافففع  یففا  مففتففعففلففقففه   .هففای 

 .شفودداری کل کشفور اقدام میریزی کشفور از طری  خزانه( از بودجه کل کشفور، ضفمن مبادله موافقتنامه با سفازمان مدیریت و برنامه2( و )1ردنیاز اجزای )درصفورت تممین تمام یا بخشفی از منابع مو

گذاری یا اقدام در داخل یا خارج کشفور و یا ارزش حاصفله از سفرمایهشفده و منافع یا  جوییتوانند طب  قرارداد یا مجوز صفادره نسفبت به فروش کاال یا خدمت تولید شفده یا صفرفهاشفخا  فوق می

 .برداری و استفاده از آنها اقدام نمایندبهره 

ش تولیفد محصفففوالت  میعفانات گازی، افزای طرحهفای نففت و گاز از جملفه افزایش ظرفیفت تولیفد نففت خام، گاز و میعفانات گازی با اولویت مخفازن مشفففترک و افزایش ظرفیفت پاالیش نففت خام و -الف

سازی گاز در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پرمصرف، تبدیل سازی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن مشترک در مخازن غیرمشترک و داخل کشور، ذخیره پتروشیمی، ذخیره 

های نفتی، جلوگیری از د صفادرات و عبور )ترانزیت( و معاوضفه)سفوآن( نفت خام، میعانات گازی و گاز و فرآورده وگاز و میعانات گازی به محصفول یا برق، تزری  گاز به میادین داخلی، رشف درجای نفت

خام و میعانات گازی جویی در مصفرف نفت  ربط و کلیه طرحهایی که به افزایش تولید یا صفرفههای نفتی ذیسفوختن گازهای همراه نفت و میعانات گازی و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی با فرآورده 

 .های نفتی بیانجامدو گاز و فرآورده 

های  شفهری و سفاختمان، توسفعه اسفتفاده از انر یبر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برونسفازی مصفرف انر ی در بخشفهای مختلف از جمله صفنعت با اولویت صفنایع انر یطرحهای بهینه -ب

مصفرف و یا برقی با  شفهری، تولید و یا جایگزین کردن خودروهای کم  شفده با اولویت شفهرهای بزرو و مسفیر راههای اصفلی بینی فشفرده یا مایع یا گاز مایعتجدیدپذیر، گسفترش اسفتفاده از گاز طبیع

ها و وسفایل  ای، دریایی، هوایی اعم از زیرسفاختاده تمخیر( کشفتیها و طرحهای حمل ونقل ریلی، جهای حمل بار و مسفافر و کاهش دمورا  )خسفارتخودروهای پرمصفرف و فرسفوده و کاهش هزینه

 .آالت و واحدهای تولیدی بخش کشاورزیشود، ماشینای منجر میحمل و نقل، طرحهایی که به کاهش گازهای گلخانه
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در اسفتان مورد توجه  این صفنعت هزار نفر به صفورت مسفتقیم    7تومان گردش مالی و اشفتغال    دهزار میلیار 200  ی با بیش ازدالر

 نگرفته است.قرار  

این موضففوع در    .ا مطرح کرده اسففتشففرکت گاز ایران نیز جهت برون رفت از این مشففکل بحت اسففتفاده از سففوخت جایگزین ر

،  محیطحفاظت از  اداره  به دسفتور    این در حالیسفت  پیشفبینی شفده اسفت.نیز    قرارداهای فی ما بین واحدهای تولیدی و شفرکت گاز

جرایمی در قالم مالیات )معادل یک درصفد از فروش(  بایسفتی  صفنایع اجازه اسفتفاده از سفوخت دوم را ندارند و در صفورت اسفتفاده  

مخازن جهت    یبخار، لوله کشف  گی)د  نیگزیمصفرف سفوخت جا  های  سفاخت  ریکارخانجات فوالد، زدلیل  پرداخت نمایند. به همین 

که اسففتفاده مجدد از سففوخت جایگزین، مسففتلزم تهیه دوباره    ی گذشففته حذف کردنداه  سففالدر و ...( را   HSE  یاسففتانداردها

 ها و بار مالی مضاعف برای این صنعت خواهد بود. زیرساخت

در اولویت قطعی   دبرق وگاز و ... ، صفنایع نبایقانون بهبود محیط کسفم و کار، در صفورت کمبود    2(25بر اسفاس ماده ) همچنین

لیکن این نکات در    ی وجه التزام و خسففارت ناشففی از برق در قراردادها پیشففبینی شففود.تبایسفف   ،قرار بگیرند. در صففورت قطعی نیز

 قراردادها رعایت نمی گردد و دلیل آن ناشی از عدم وجود تامین کننده دیگر در کشور می باشد.  

درصدی فوالد از    7م  سهکی از سواالت مبهم فعالین این حوزه می باشد. در حالیکه  اولویت صنعت فوالد در اکثریت کمبودها نیز ی

درصفدی خوراک و سفوخت پتروشفیمی سفهم    22درصفدی مصفارف خانگی و سفهم    39درصفدی کل صفنایع در مقابل سفهم   25  سفهم  

   .بسیار ناچیزیست

درصففد ظرفیت فعالیت    30با    همکاری الزم را با دولت انجام دادند و  واحدهای فوالدی  کمبود برق،ماه دوم سففال به دلیل   سففهدر  

  می آسف   ه،یمواد اول  رفتن نیاز ببا امید اینکه در شفش ماهه دوم جبران خسفارت کنند. لیکن در تبعات جبران ناپذیری نظیر    کردن

 های فوالدی بدنبال خواهد داشت.برای واحدتعدیل نیرو    ومالیات  ،  ایفای تعهدات تجاری، بانکی، عدم  نوردکاران  یهاکوره

به تبع آن محصفوالت و صفنایع    که  داشفتخواهد  قیمت محصفوالت فوالدی    و افزایشکاهش تولید  قطعی گاز منجر به  در نهایت  

 قرار خواهد داد.تحت الشعاع  را  و صادرات  وابسته و صنعت ساختمان  

صفو  قطعی گاز و عدم رعایت عدالت در بین اسفتان ها  در پی اعتراضفات واحدهای فوالدی اسفتان به نحوه سفهمیه بندی در خ

اسفتانی در شفورا طرح شفود و برای ارا ه    پیشفنهاد ملی و  با دوموضفوع    ،در نهایت مقرر شفد  جلسفه ای در اتاق بازرگانی تشفکیل و

صنایع فوالد با آسیم کمتری از این برهه گذر کنند.  گاز استان تشکیل گردد تا  مصرف  پیشفنهاد شففاف، جلسه با موضوع مدیریت  

اعالم    ،ملی  در جلسفه ای که در شفرکت گاز استان تشکیل شد، نمایندگان شرکت گاز استان با تاکید بر مصوبه شورای امنیتلیکن  

  لذا پیگیری  .ندارد  یاریخصفو  اخت  نیشفرکت گاز در ا  بوده و  صفمتوزارت     اریدر اختمصفرف گاز    یبند  هیو سفهم میتقسف   :نمودند

اصفرار    نامکان پذیر می باشفد. در خصفو  مدیریت مصفرف نیز به اسفتفاده از سفوخت جایگزیوزارت صفمت  سفوی  از    هیسفهم  شیافزا

 نمودند.

 
خدمات مخابرات قرار  ایگاز   ایقطع برق   تیدر اولو  دینبا یو کشففاورز  یصففنعت  یدیتول  یخدمات مخابرات، واحدها  ایدر زمان کمبود برق، گاز  قانون بهبود مسففتمر محیط کسففم وکار:  25ماده  -2

خدمات   ایگاز  ایوجه التزام قطع برق    ،یو خدمات  یکشففاورز  ،یاعم از صففنعت یدیتول  یعرضففه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدها یداشففته باشففند و شففرکتها

  یخدمات مخابرات ایگاز   ایبرق   انیمخابرات دسففتور دهد موقتاج جر ایگاز   ایعرضففه کننده برق   یبه شففرکتها  یمقطع  یکمبودها لیکنند. هرگاه دولت به دل ینیب شید پمخابرات را در متن قراردا

 و اعالم کند.  نییتع  زیفوق را ن میاز تصم یشرکتها ناش نیوارده به ا یرا قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتها یو تعاون یخصوص یمتعل  به شرکتها یدیتول یواحدها

قانون  نیشود و ظرف سه ماه پ  از الزم االجراء شدن ا یم هیاطالعات ته  یو ارتباطات و فناور  روینفت، ن  ،یصنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورز  یماده توسفط وزارتخانه ها نیا  ینامه اجرا  نییآ

 رسد. یم رانیوز  متیه میبه تصو
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ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 ر وس ایرادات و مشکالت:

و    شفده اسفتگاز  در حوزه    کمبودموجم    سفرمایه گذاری در صفنعت گاز کشفورعدم  و    عدم توجه به ارتقای زیرسفاخت های کشفور.  1

 به دلیل اولویت مصرف خانگی صنایع باالخص صنعت فوالد تاوان سیاست های دولت را پرداخت می کند.

را مد نظر قرار    ، سفردی و برودت هوا در منطقه آذربایجانظرفیت های فوالد اسفتانرف گاز  سفهمیه بندی مصف . وزارت صفمت در 2

 اجحاف در صنعت فوالد استان شده است.و این امر موجم  نداده  

بفه دلیفل عفدم وجود تفامین کننفده دیگر،  واحفدهفای تولیفدی  و    گرددرعفایفت نمی  از سفففوی وزارت نففت  ( قفانون بهبود 25. مفاده )3

می شففود صففنعتگران از ظرفیت های  این موضففوع باعت    .قید شففده توسففط شففرکت گاز می گردندتعهدات  بول تمامی  مجبور به ق

 حمایتی قانون بهره مند نشوند.  

ه عملیات ذوب در درجه خاصفی امکان پذیر  . محدودیت مصفرف گاز در صفنایع فوالدی با قطعی گاز تفاوتی ندارد. به این دلیل ک4

اسفت که در صفورت اعمال محدودیت در مصفرف گاز کوره خاموش خواهد شفد و نشفسفت کل کوره و خسفارات بسفیاری به واحدها  

 وارد خواهد کرد.  

زیسففت بار  کت گاز بر اسففتفاده از سففوخت جایگزین علیرغم آلودگی هوا و مغایرت با قوانین مقررات حفاظت محیط تاکید شففر.  5

. ضففمن اینکه  می کندن برای واحدها ایجاد  یاسففتفاده از سففوخت جایگزالزم جهت  های    برای تجهیز زیرسففاخت  مضففاعفیمالی  

   لحاظ سیستمی و کاری امکانپذیر نمی باشد.از واحدها به    برخی  استفاده از سوخت دوم برای

اداره کل محیط    واستفاده نمایند    لیگازو   ایاز مازوت    چنانچهبنا به اعالم اداره کل حفاظت از محیط زیست، واحدهای فوالدی  .  6

ملزم به پرداخت جرایمی در قالم مالیات به میزان )یک درصففد از فروش واحدهای فوالدی( خواهند    کند،  یندگیاحراز آال  زیسففت

 شد.

آوری این صفنعت  به ارزش افزوده فوالد در مقابل پتروشفیمی ها و کاهش ارز  وزارت صفمت در انتخاب قطعی گاز صفنایع فوالدی  .  7

 توجه نکرده است.

عفدم ایففای تعهفدات بفانکی،  کفه    می گردد. قطعی گفاز بفاعفت کفاهش تولیفد و افزایش قیمفت در صفففنعفت فوالد و صفففنفایع وابسفففتفه  ۸

اشففت و در نهایت این خسففارات باعت تعطیلی این واحدها  صففادراتی، مالیاتی و ... و تعدیل نیروی این واحدها را به دنبال خواهد د

 خواهد شد.

جلسه  بندی جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1400/ 09/ 10مورخ 

 1400/ 09/ 13و 

با حضفور دبیر شورای گفتگو و نمایندگانی از    10/09/1400جلسفه کارگروه شفورای گفتگوی دولت و بخش خصفوصفی اسفتاندر تاریخ 

هماهنگی امور اقتصفادی اسفتانداری، شفرکت گاز اسفتان، انجمن فوالد اسفتان، انجمن متالو ی، انجمن سفازندگان  دادگسفتری اسفتان،  

 به شرح ذیل تشکیل شد:    قطعات خودرو استان، فوالد ظفر و فوالد امین

به طرح های زیرساختی    رفع موانع تولیدقانون    12ماده    نسرین درخشانی، مسئول دبیرخانه شورای گفتگو: متاسفانه علیرغم تاکید

نشفده اسفت و نتایج آن در قطعی های برق در فصل تابستان و برنامه های قطعی گاز وزارت نفت    به زیرسفاخت ها الزم  کشفور، توجه

مشفاهده می گردد و با عنایت به اینکه اولویت وزارت نفت، تامین مصفارف خانگی می باشفد، لذا طب  معمول صفنایع مظلوم واقع  

 می شوند.

نیسففت و در صففورت قطعی  اولویت قطعی برق و گاز با صففنایع  در زمان کمبود برق و گاز    ،قانون بهبود(  25ماده )  طب چنین هم  

شففرکت گاز با واحدهای صففنعتی قید    هایدر قراردادوجه التزام خسففارات ناشففی از قطعی بایسففتی در قراردادها قید شففود. لیکن  

متاسففانه واحدهای تولیدی به دلیل عدم وجود تامین    شفد.احد را قطع خواهد  در صفورت مواجه با کسفری گاز، گاز وشفدهاسفت:  

 قانون بهبود می باشد.  25کننده دیگر مجبور به قبول قرارداد می گردند. این در حالیست که این نوع قرارداد مغایر با ماده  
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که در یک بررسفی سفاده مشفاهده می    قطعی گاز وزارت نفت می باشفداولویت بندی  موضفوع مورد بحت امروز در خصفو  برنامه  

 بایستی دالیل این ناعدالتی بررسی و مطالبه شود.  استان ها رعایت نشده است.  ی  شود عدالت در تامین گاز صنایع فوالد

ن  مورد بعد موضفوع قرارداد انتقال گاز ترکمنسفتان به آذربایجان می باشفد که ایران نیز یک طرف قرارداد می باشفد، آیا با اجرای ای

 قرارداد مشکل گاز صنایع استان حل خواهد شد؟

کریم رحیمی، ر ی  هیات مدیره انجمن فوالد اسففتان: ظرفیت و توان پایه معدنی اسففتان آذربایجان شففرقی غیرآهنی بوده و از  

  24  . بصفورتیکهصفورت گرفته اسفت  در حوزه فوالدطرفی باالترین سفرمایه گذاری در سفطک کشفور توسفط بخش خصفوصفی اسفتان  

درصفد کل صفادرات فوالد کشفور سفهم اسفتان آذربایجان شفرقی    ۸درصفد کل تولید کشفور و    15درصفد تعداد واحدهای کل کشفور،  

هزار میلیارد    200هزار نفر اشتغال زا ی مستقیم و بالغ بر    7میلیارد دالر سرمایه گذاری در کل استان، بالغ بر    2می باشد. بیش از  

کفه بفا ادامفه این رونفد   گردد هفای فوالدی می حفال در زمفان کمبود برق و گفاز اقفدام بفه قطعی واحفدتومفان گردش مفالی داردم بفا این 

 می باشد.  در استان  دوم بعد از شیرینی و شکالت  از لحاظ ارزی آوری در رتبه  . فوالد  خواهد شدمنجر به تعطیلی واحدها  

درصفد، حمل و نقل    22درصفد، پتروشفیمی به عنوان خوراک و سفوخت    39مصفارف خانگی  .  گاز کل دنیا را دارد  دومین ذخایرایران  

  50هر تن نورد    یدرصفد می باشفد. مصفرف گاز به ازا 7درصفد که سفهم فوالد   25درصفد، کل صفنعت  2درصفد، کشفاورزی    6

د اسفتان می  مصفرف گاز نور  ،میلیون مترمکعم  150  ،میلیون تن تولید داشفته باشفیم  3با فرض اینکه سفاالنه    .مترمکعم می باشفد

مترمکعم می شفود    37500000ماه تابسفتان   3مترمکعم تعل  می گیرد که با درنظر گرفتن    12500000باشفد که برای هر ماه  

درصد آن به کل استان براحتی می توان مدیریت کرد )تعطیلی یک روز در هفته برای واحدها(. در نیمه اول سال    20که با تعمیم  

اسفتان های جنوبی، از سفهم برق نیمه غربی کشفور کاسفته و به آنها اختصفا  داده می شفود و در نیمه    به دلیل گرمای زیاد هوا در

درصد سهمیه گاز در فاز اول کم می شود. درخواست مطالبه و پیگیری    ۸5دوم سال با وجود سردی هوا قضیه برعک  می شود و  

پیشفنهاد صفریک انجمن    قرار می گیرد.مدنظر  در قطعی ها  الدی  تبعیض و ناعدالتی سفهمیه ها را داریمم از طرفی چرا فقط بخش فو

درصفد کل    10-20فوالد اسفتان اینسفت که محدودیت گاز باید برای تمامی صفنایع اعمال شفود و شفهرک محور عمل شفود و اگر  

می دهد،  با عنایت به اینکه محیط زیسفت امکان اسفتفاده از سفوخت دیگر را نشفهرک کم شفود مشفکل تا حدودی حل می شفود.  

 بایستی راهکاری ارا ه شود.

با توجه به این که این مشفکل در سفطک کشفور می باشفد نیاز به دوگانه  طاهر روحی، مدیر کل هماهنگی امور اقتصفادی اسفتانداری:  

با حضفور    01/09/1400جلسفه ای در تاریخ   . در این خصفو در حال حاضفر نیروگاه از مازوت اسفتفاده می کندسفوزی می باشفد.  

انجمن فوالد اسفتان با همکاری شفرکت گاز    .1:  نیز اتخاذ گردیدمصفوباتی    و  اره اطالعات و اداره گاز و انجمن فوالد تشفکیل شفداد

مقرر شفد تا همانند مدیریتی    .2اسفتان متنی تهیه و به اسفتانداری تحویل داده تا با امضفاء اسفتاندار محترم به وزیر نفت ارسفال شفودم  

. انجمن مذکور با همکاری هماهنگی اعضفففای خود  3فت در مورد گاز نیز مدیریت الزم انجام شفففود.  که در بحت برق صفففورت گر

نسففبت به مشففخص نمودن حداکثر توان مسففاعدت شففرکت ها در مدیریت مصففرف گاز را با تعیین مقدار گاز مورد نیاز حداقلی و  

اسفتفاده از سفوخت دوم جایگزین در  .  4د عمل قرار گیرد. حداکثری تهیه و به شفرکت گاز اعالم نماید تا در ایجاد محدودیت ها مور

واحدهای فوالدی مطرح و با توجه به اینکه این موضفوع در قراردادهای فروش گاز به واحدهای تولیدی نیز اشفاره شفده و واحدهای  

انجمن فوالد اسفتان  صفنعتی ملزم به پیش بینی تمهیداتی برای اسفتفاده از سفوخت جایگزین در مواقع ضفروری هسفتند، مقرر شفد  

سفریعا اقدامات فنی الزم به عمل آورند. قرار بر این بود که    این موضفوع را سفریعا به واحدهای فوالدی اسفتان اطالع رسفانی کرده و

 نشده است.کار را انجام    نیهفته ا  کیبا گذشت    یوللیست واحد ها ی که قادر به استفاده از سوخت جایگزین هستند اعالم شود  
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یمی، ر ی  هیات مدیره انجمن فوالد اسفتان: در مورد اسفتفاده از سفوخت جایگزین جلسفه ای با اعضفای خود تشفکیل داده  کریم رح

واحد قادر به اسفتفاده از سفوخت جایگزین هسفتند. در مورد مقدار گاز    4و نتیجه را دیروز طی نامه ای برای شفما اعالم کردیم. تنها  

 تعیین کرد و تنها می توان در شهرک ها شیفت بندی انجام داد.  مورد نیاز نمی توان حداکثر و حداقل

خسرو آریان پور، مدیر بهره برداری شرکت گاز استان: محدودیت اعالم شده، مابین دو وزارتخانه نفت و صمت صورت گرفته است،  

مقدار سففهمیه    .ته اسففتوزارت نفت برای تمامی واحدهای صففنعتی و پتروشففیمی و پاالیشففگاه و خانگی سففهیمه ای در نظر گرف

علیرغم    بوده اسفت.پ  توزیع این سفهمیه خارج از اختیار وزارت نفت    اختصفا  یافته به صفنایع توسفط وزارت صفمت تعیین شفده

هیچکدام اعمال نشفده اسفت. سفهمیه اعالم شفده    تاکنون  شفرکت اعالم شفده لیکنمحدودیت ها برای    22/0۸/1400از تاریخ   اینکه

تفا   22در صفففورتیکفه از تفاریخ  .هزار مترمکعفم افزایش دادیم 170هزار متر مکعفم بود کفه بفا انجفام مکفاتبفاتی بفه  ۸0در ابتفدا روزانفه  

قطعی از طرف ما    داشفتند. علیرغکم اینکه درخواسفت رعایت و اخطار ارا ه شفده بود، لیکنهزار مترمکعم مصفرف روزانه    700االن  

 .  شده انددر قراردادهای منعقد شده متعهد به استفاده از سوخت جایگزین  همچنین    .صورت نگرفته است

  309399هزار مترمکعم می باشفد و در این مورد شفورای عالی امنیت طی نامه محرمانه ای به شفماره    600مصفرف گاز فوالد میانه  

اعالم کردند که اجازه تخصفیص سفهمیه اضفافی برای فوالد میانه را ندارید. در خصفو  اجحافی که در ح     03/09/1400به تاریخ 

ص سفهمیه گاز صفورت گرفته باید نمایندگان مجل  همکاری الزم را داشفته باشفند و با  اسفتان آذربایجان شفرقی در خصفو  تخصفی

تشففکیل جلسففه با وزیران به این موضففوع بپردازند. واحد ها ی که می توانند دوسففوخته به فعالیت خود ادامه دهند این کار انجام  

مشفکل گاز اسفتان های شفمال شفرقی کشفور حل می  "نتقالا"دهند تا سفهمیه آنها برای مابقی واحد ها تعل  گیرد. با قرارداد سفوان  

   شود.

یون   ا له، دبیر شففورای گفتگو: بر اسففاس مصففرف گاز در هر تن تولید واحد های فوالدی اسففتان ها، می توان مشففخص کرد که  

ها باید با توجه به   نسفهمیه هر اسفتان به چه مقدار باید کاهش یابد. در غیر اینصفورت عادالنه نخواهد بود. نسفبت کاهش گاز اسفتا

 در نظر گرفته شود.  نیز بایستی  منطقه جغرافیا ی و سردی هوای استان ها  

طاهر روحی، مدیر کل هماهنگی امور اقتصففادی اسففتانداری: با شففناسففا ی واحد های فوالدی بزرو و مسففیربندی آنها و براسفاس  

ضفوع مدیریت نشفود در فصفل سفرما با مشفکل جدی تری  . اگر این موگرددمقداری که باید کاهش یابد روزهای مشفخصفی اعالم  

مواجه خواهیم شففد. با در نظر گرفتن شففرایط بدبینانه و خوش بینانه و متوسففط و همچنین تعیین فشففار گاز در هرکدام از این  

 ام دادیم.  شرایط، می توان مقداری که باید کاهش داد را محاسبه کرده و مدیریت کردم دقیقا همان کاری که در خصو  برق انج

از سفهمیه تمامی واحد های فوالدی کشفور کسفر   بایسفتیگاز  کمبود  حسفین نا م درختان، نماینده آذر فوالد امین: برای جبران  

می    ،هزار که حتی با این مقدار یک شففیفت کاری هم قادر به فعالیت نخواهد بود  10هزار به    40کرد، به جای کاهش سففهمیه از  

رد که سفاعات کاری شفیفت های خود را کاهش دهند. دوگانه سفوز بودن واحدها مسفتلزم زمان و هزینه  توان به  واحد ها اعالم ک

 ساعته فعالیت می کند.  ۸ساعته با دو شیفت    10می باشد. در حال حاضر واحد ما به جای دو شیفت  

این بحران تبفدیل    . ظاهراانجفام دادیم  فرهاد نیفک نف ، مدیر عامل فوالد ظفر: در بحران بوجود آمده در مورد برق همکفاری الزم را

درصفد ظرفیت به    30ماهه اول سفال توانسفتیم با    6به فکر حل مشفکل برای بلند مدت بود، در   که بایسفتی  شفده اسفتبه یک فرآیند  

ماهه دوم سفال با حداکثر توان ظرفیتی خود در سفه    6فعالیت خود ادامه دهیم و برای جبران این موضفوع سفعی بر این بود که در  

سفاعته فعالیت    19شفدیم و در حال حاضفر با دو شفیفت    ولی با کاهش سفهمیه گاز مواجه  .سفاعته فعالیت داشفته باشفیم  24شفیفت  

ولی برای کار این نیروگاه نیاز به گاز داریم. برای تامین سفوخت    .می کنیم. در خصفو  تامین برق پیشفنهاد تاسفی  نیروگاه دادند

ی تهیه مازوت اقدام  دوم، شفرکت نفت اعالم می کند که در جلسفه اسفتان مصفوب شفده اسفت و باید از مازوت اسفتفاده شفود وقتی برا
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محیط زیسفت اعالم می کند ح  اسفتفاده از مازوت را ندارید و یک درصفد کل فروش خود را باید به عنوان ضفرر و زیان   .می کنیم

 پرداخت کنید.

  یون  اکبرپور پایدار، ر ی  انجمن سفازندگان قطعات خودرو آذربایجان شفرقی: درخواسفت ما توزیع عادالنه سفهمیه گاز در اسفتان

 هاست.

تقسفیم . بایسفتی در این خصفو   میرحسفین شفریعت دوسفت، ر ی  هیات مدیره انجمن متالو ی: مهمترین نکته تبعیض می باشفد

دوم مشفخص شفدن مقداریسفت که هر واحد باید در    اقدام نماید.حل مشفکل تبعیض و  پیگیری    شفخصفی جهتوظایف صفورت گیرد  

 قدار می باشد.مصرف خود کاهش دهد و مجاز به استفاده از چه م

شفود. اول    به صفورت دو درخواسفت اسفتانی و ملی مطرح  می تواند  این موضفوعنسفرین درخشفانی، مسفئول دبیرخانه شفورای گفتگو:  

اینکه موضفوع تبعیض بین اسفتان ها به صفورت پیشفنهاد ملی به مرکز ارا ه شفود و از نمایندگان مجل  نیز پیگیری آن درخواسفت  

 ین تکلیف تعیین سعهمیهعادالنه مدیریت مصرف در استان انجام شود.گردد و مورد بعدی تا تعی

مطالبه ملی برای اجحافی که در خصففو  سففهمیه بندی از  بایسففتی  طاهر روحی، مدیر کل هماهنگی امور اقتصففادی اسففتانداری:  

وزارت صفمت را داشفته    اتاق بازرگانی درخواسفت نیاز حداکثری ازصفورت گیرد و    سفوی وزارت صفمت برای فوالدی ها صفورت گرفته

 استانداری نیز در پیگیری اعتراض هایانجام شده اقداماتی انجام دهد.    .باشد

در کنار این همانند مورد برق، باید مدیریت کافی صورت گیرد و برای وضع موجود جلسه ای به اتفاق اتاق و انجمن فوالد و صمت  

سه حالت بدبینانه و خوش بینانه و متوسط درصد کاهش مصرف  نامه ای در  بر،  استانداری و پخش فرآورده های نفتی و اداره گاز و  

می توان  . با در دسفت داشفتن برنامه و مسفیر بندی و مشفخص شفدن روزها و مقدار سفهمیه واحد ها  دتواف  رسف   تعیین و بهصفنایع را  

 .  مشکل را در کوتاه مدت مدیریت کرد

گفتگو و    یشفورا  ریبا حضفور دبدر خصفو  مدیریت مصفرف گاز اسفتان    دومین نشفسفت مشفکالت تامین گاز صفنایع فوالد اسفتان

  ،ی شفرکت گاز اسفتان، انجمن فوالد اسفتان، انجمن متالو    ،یاسفتاندار  یامور اقتصفاد  یاسفتان، هماهنگ  یاز دادگسفتر  یندگانینما

به شفرح ذیل  در محل شفرکت گاز اسفتان    13/9/1400در مورخ    نیانجمن سفازندگان قطعات خودرو اسفتان، فوالد ظفر و فوالد ام

   شد:برگزار

بشفرح ذیل   مصفرف گاز  تیریانجمن در خصفو  مد  نیا  یاعضفاکریم رحیمی، ر ی  هیات مدیره انجمن فوالد اسفتان: پیشفنهادات  

   می باشد:

،  انی)صفوف  ریمسف  3در  بصفورت یک روز در هفته    شفش ماهه دوم سفال گذشفته  بر اسفاس  گاز  دی مصفرفدرصف   40الی    30کاهش  .1

   .بناب (  قرار دارند  -یمیشهرک سل  و  انهیم  -بستان آباد

، فوالد کاوه، درپاد،  نیشفرکت آذر فوالد ام  5تمامی شفرکت ها به دلیل سفاختاری امکان اسفتفاده از سفوخت مازوت را ندارند. لذا    .2

اسففتفاده از سففوخت دوم    جهت  لیکن  اعالم نمودند.جهت اسففتفاده از سففوخت دوم  آمادگی خود را  فوالد ظفر بناب و فوالد ناب  

چرا که بخشفی از این تجهیزات وارداتی می باشفد و در شفرایط تحریم مشفکالتی  بایسفتی زمان چند ماهه به این واحدها ارا ه شفود.  

همچنین بر اسفاس اعالم محیط زیسفت اسفتفاده از سفوت دوم غیرقانونیسفت و در صفورت اسفتفاده واحدها    وجود دارد.در واردات آن  

 جریمه خواهند شد. لذا بایستی تمهیداتی در این خصو  صورت پذیرد.

 شیفت به یک شیفت می باشد.  3. پیشنهاد دیگر کاهش شیفت کاری از  3

در استان فقط شرکت    .شود  یمتر مکعم گاز مصرف م  300  ،یآهن اسفنج  دیتول  یمکعم و برامتر    50،  لگردیتن م  هر  دیتول  یبرا

چرا که درجه    .ندارد تفاوتی هیچ  گاز  یبا قطع  یفوالد  عیمصفرف گاز در صفنا  تیکند و محدود یم  دیتول  یآهن اسففنج  انهیفوالد م
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فاجعه بار    یفوالد  یواحدها  یکوره ها برا  یود و خاموشف ذوب بتواند انجام شف   اتیدرجه برسفد تا عمل 1250به    دیحرارت کوره ها با

 خواهد داشت.  یهست و نشست کل کوره را در پ

  نیشفتریب  یدارا  یشفرق  جانی، آذرباتیلحاظ کمدومین رتبه در ارزآوری قرار دارند و از  در سفطک کشفور و اسفتان    یفوالد  عیصفنا

دهند و با توجه   یدرصفد صفادرات کشفور را انجام م  ۸و    دیدرصفد تول  15اسفتان    یواحد نورد  15  .باشفد  یفوالد م  دکنندهیواحد تول

و...    یبانک  التیو بازگرداندن تسفه مهی، باتی، مشفکل حقوق کارگران، مالدیتوقف تول  ایدر صفورت اختالل    اواحده  نیا  ییبه اشفتغالزا

   خواهد شد.  لیواحدها تحم  نیبر ا

  یشرق  جانیآذرباصنایع فوالدی  نسبت به    لذا بر اساس برنامه وزارت نفتباشد    یم  ی، سراسریفوالد  عیمصرف گاز صنا  تیمحدود

و سفود    نیمار متاسففانه    .اعمال شفود و نه صفنعت فوالد عیبر تمام صفنابایسفتی شفود    یاعمال م  یتیمحدودشفده اسفت. اگر  اجحاف  

 مشکالت را دو چندان خواهد کرد. یفعل  تیو وضع  دهیدرصد رس  2به    یفوالد  عیصنا

بحران    تیریمد  یتحت عنوان بسفته اضفطرار  یبا دسفتورالعمل  یمل  تیامن  یعال  یشفورا  :آقای هوشفنگ، مدیر حراسفت شفرکت گاز

را اعمال    ییها  تیو محدود  نیها مع  دسفتگاه  یرا برا  یفیاسففند اجراء خواهد شفد وظا  20کشفور در فصفل سفرد که تا    یانر   نیتام

 باشد:  یم  ریماه آخر سال به شرح ز  4در    یفوالد  عیصنا  یبرا  یمل  تیامن  یعال  یشورا  ریدب  یابالغ  هیسهم  کرده است.

 متر مکعم  ونیلیم  20آذر ماه:  .  1

 متر مکعم  ونیلیم  15ماه:    ید.  2

 متر مکعم  ونیلیم  20بهمن ماه:  .  3

 متر مکعم  ونیلیم  23اسفند ماه:  .  4

  لیامر دخ  نیگاز در ا  یباشففد و وزارت نفت و شففرکت مل  یگاز فوالد ، وزارت صففنعت ، معدن و تجارت م  هیکننده سففهم میتقسفف 

در این راسفتا    دارد به حراسفت شفرکت گاز انتقال دهد تا به مرکز منعک  شفود.  یاعتراض کارشفناسف   یبخش خصفوصف . چنانچه  سفتین

  نیبه عهده ا  میو تقسففف   عیو مکاتبات انجام داده اما وزارت صفففمت اظهار نموده که توز  یریگیشفففرکت گاز اسفففتان تا حد توان پ

در    زیمردم تبر  ندهینفت نوشفته شفده اسفت و دکتر متفکر آزاد نما  ریاسفتاندار به وز  یبا امضفا  یمحرمانه    ینامه ها  وزارتخانه هسفت.

 سئوال نموده است .  ریخصو  از وز  نیدر ا  زین  یاسالم  یمجل  شورا

حسفاس    یبا شفروع بارش برف در اسفتان، شفرکت گاز لحظه به لحظه فشفار گاز شفهرسفتان ها  سفول مشفترکین شفرکت گاز اسفتان:م

  20  می گردید. چرا کهقطع    عاَیسفر  دیرا  با  یفوالد  یگاز واحدها  افت فشفارو    کرد که در صفورت  ی( را رصفد م  نیو خداآفر  بری)کل

 به دنبال دارد.  یتیگاز آنها تبعات امن  یو قطعو جود دارد    ریمس  نیا  در  یهزار مشترک خانگ

کارخانجات    رانیقرارداد انشفعاب گاز با کارخانجات، از مدعقد  هنگام  عامل شفرکت گاز اسفتان:  مدیرو مشفاور  آقای رضفوی جانشفین  

ر رسفمی مدودیت مصفرف  دسفتو  مصفرف کنند.  نیگزیماه سفال، سفوخت جا  4و عنداللزوم،     یاضفطرار  طیکه در شفرا  میتعهد گرفته ا

  یم به اسفتثنا با صفنعتگران داشفته اسفت  همکاری الزم را    ها  تیمحدود  رغمیعلابالغ شفده اسفت. لیکن شفرکت گاز    1400آبان    22از  

و اطالق     خیتفذکر، اخطفار و توب  رغمینکرده انفد و مفا عل  تیف را رعفا  تیف محفدود  یفوالد  یواحفدهفا  هیف کفارخفانفه )فوالد آذرآبفادگفان(، بق کیف 

 .میمماشات و اغماض کرده ا  یفوالد  یخود، با واحدها  یباالدست  نعنوان تمرد از مسئوال

توانند از سفوخت    یکه م  ییشفرکت ها  سفتیبرگزار شفد مقرر شفد انجمن ل  یکه در محل اتاق بازرگان  1400آبان    10در جلسفه  

اسفتان ما انجام    ریاز اسفتان کردسفتان از مسف   یو بخشف   یغرب  جانیانتقال گاز به اسفتان آذربا اسفتفاده کنند را ارا ه دهد.    نیگزیجا

به خاطر    خواهد داشفت.  یمناط  مذکور را در پ  یفشفار برا  دیمصفرف در اسفتان ما، افت شفد  تیمحدود  تیشفده اسفت لذا عدم رعا

و شفشفصفد هزار مشفترک    ونیلیم  کیچون با در نظر گرفتن  میرا قطع کن  یگاز مشفترکان خانگ  میتوان ینم یو  فن یمنیمسفا ل ا
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کمبود گاز    یاگر به مرحله بحران  ممکن هسفت.  ریکه عمال غ میبکن  ضیتعو  ای   یرگوالتورها را سفرو  دیگاز با ی، پ  از قطعیخانگ

با در نظر گرفتن    دیشفود، وزارت صفمت با یز اعمال ممصفرف گا  تیمحدود عیاگر در صفنا.  کرد  میرا قطع خواه عیگاز صفنا  میبرسف 

  یو حذف جرا م قانون   زاتیتجه  نی)تام  عیگاز با سفففوخت ما  ینیگزیدر رفع مشفففکل جا  یو اجتماع  یآثار و خسفففارات اقتصفففاد

 اقدام کند.  ییو دارا  یقتصادو وزارت امور ا  یشود و با اصالح قانون و مذاکره با دادگستر  شقدمی( پیندگیآال

  روگاهیو در داخل اسفتان فقط ن میآن را قطع کرد  ریاخ  تیبود که با محدود زیتبر  روگاهیمتر مکعم مصفرف گاز ن  ونیلیم 4روزانه  

کنند و اگر    یاسفتفاده م  نیگزیاز سفوخت جا  وریشفهر 15از    زیتبر  روگاهیو ن  یمیکند. پتروشف   یاز گاز اسفتفاده م  انیو صفوف   یهر

 شدند.  یبا مشکل مواجه م  یخانگ  نیمشترکها نبود امروز    تیمحدود  نیا

سففازمان     یاسففتان از طر  یفوالد  یواحدها  هیسففهم  شیمصففرف گاز و افزا  تیریموضففوع مد  دیاز بحت و مذاکرات، مقرر گرد  پ 

 شود.  یریگیصمت و وزارتخانه متبوع پ

 پیشنهادات 

مد نظر قراردادن برودت هوا در منطقه و ظرفیت های واحدهای  مجمع نمایندگان اسففتان و اسففتانداری آذربایجان شففرقی با  .  1

 بعمل آورند.در اسرع وقت    افزایش سهمیه واحدهای فوالدی استانفوالدی استان، اقدامات الزم را جهت  

در راسفتای مدیریت  با همکاری انجمن فوالد اسفتان  شفرکت گاز اسفتان  تا حصفول نتیجه افزایش سفهمیه مصفرفی گاز اسفتان،  .  2

شفهرک  "بر اسفاس لیسفت شفهرک های  به صفورت شفهرک محور  را  گاز   یقطع  انایو اح  تیمحدودمصفرف گاز صفنایع فوالد اسفتان،  

مجتمع  ،  داش  کمهیت یصففنعت  هیناح،  بناب  یشففهرک صففنعتی،  خارج  یگذار  هیسففرما یشففهرک صففنعتی،  میسففل  دیشففه یصففنعت

 برنامه ریزی و زمانبندی نماید.  "جانید آذربافوال  های شرکت

 جایگزین    های اسفتفاده از سفوخت  ینفت، صفمت و ...( برا  یشفرکت مل  سفت،یز طیمح  ربطیذ  یها از سفازمان  ازیمورد ن  یمجوزها.  3

 .  ردیقرار گ  دیخطوط تول  کار  دستور  در  راتییماهه اعمال تغ  کیفراهم گردد تا در مهلت    عایسر  معرفی شده  ییواحدها  یبرا

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیرم.  1

 . قانون بهبود محیط کسم و کارم2

 مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصو  مصرف گاز در سال جاریم.  3

 وزارت نفتم. برنامه اولویت بندی قطعی گاز  4

 انجمن صنایع فوالد استان، خطاب به استانداری استان.  09/09/1400مورخ    1400-09-297. نامه شماره  5

 

 


