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 06/10/1400 تهیه گزارشتاریخ  رویه اجرایی شناسه

 عنوان موضوع
نامه شیماره   "مگاوان مصیر  بر  دارند. موویو :    2درصیدی بر  صییایع اسیتاه که بیش از    30بررسیی مکیت ن ناشیی از کا ش  .  1

 توزیع نیروی بر  تبریز  120/16043/1400

 )مازون( شرکت سهامی عام کارخانجان سیماه صوفیاه. بررسی مکتل تامین سوخت  2

 دبیرخانه شورای گفتگوی استاه مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع 

 مووو  اول:

خطاب به سیازماه صیمت و شیرکت شیهرک  ای    14/09/1400مورخ    120/16043/1400شیرکت توزیع بر  تبریز یی نامه شیماره  

  309294اشیاره به نامه شماره    و بارا درخواسیت    1400صییتتی اسیتاهم مکیارکت ک یه وااد ای صییتتی در مدیریت بار زمسیتاه سیال  

درصییدی وااد ای    30الزام کا ش    می تامین سییوخت نیروگاه  ای ککییورشییورای امییت م یم مودودیت  ا  03/09/1400مورخ  

در صیورن عدم  متاری    نمود کهرا اع م   1400اسیفید    15آذر لغایت    15مگا وان در بازه زمانی    2صییتتی با تواه مصیرفی بیش از  

 شده است.تاکید  مکترکینم نسبت به اعمال خاموشی  

را  می باشید که ابهامی    روزانهدرصیدی مصیر  بر    30موویو  دیگری که در این نامه به آه ذکر شیده اسیتم تاکید بر کا ش ادا ل  

به این صیورن که آیا امتاه مدیریت بر  به صیورن دوره ای وجود داردم  ایجاد کرده اسیت.    بر  در زماه  ای دیگرمدیریت  امتاه  در  

صید کا ش یابد که در این صیورن بایسیتی برخی وااد ای صییتتی در این بازه زمانی  وااد خود را  در  30یا اییته بایسیتی روزانه  

 که از کوره استفاده می کیید امتاه کا ش مصر  را ندارند.    تتطیل نماید. چرا که برخی از وااد ا

درصیدی گاز مصیرفی در دوره اولی    85متاسیفانه این درخواسیت زمانی اب ش شیده اسیت که وااد ای فوادی اسیتاه با چالش کا ش  

درصیدی گاز   85اولویت بیدی وزارن نفت مواجه شیدند. یتیی چالش  ایی نییر  طتی  ای بر  در تابسیتاه سیال جاری و کا ش  

درصیدی بر  در سیه ماه زمسیتاهم وااد ای تولیدی را عم  با مکیت ن متو ان مالیاتیم    30مصیرفی و در اال ااویر  ک کا ش  

تی و پرداخت اقو  و مزایای پرسیییل و عدم ایفای تتهدان مکییتریاه روبرو خوا د نمود که در صییورن عدم امایت و  بیمه ایم بان

 مدیریت صویحم اذ  وااد ا دور از انتیار نمی باشد.  

ارد.  این در االیسیت که یب  اع م نماییدگاه توزیع نیروی بر  و بر  میطقه ای اسیتاهم در اال ااویر جیوب ککیور مازاد بر  د

لیتن عدم توجه به کریدور جیوب به شیمال ککیورم امتاه انتقال بر  از جیوب ککیور امتانرذیر نمی باشید. متاسیفانه باز ک عدم توجه  

به توسیته و بازسیازی زیرسیاخت  ام بخش خصیوصیی را با مکیتل مواجه کرده اسیت که نیازمید بازنگری در سییاسیت  ای زیرسیاختی  

 می باشد.

سیرزمین در برنامه ریزی  ای صییتتی نیز یتی از عوامل مربوب به این بوراه می باشید. متاسیفانه سیازماه صیمت   عدم توجه به آمایش

 ای اسیتاه توجه   و شیرکت شیهرک  ای صییتتی به لوای سییاسیت  ای اتخاذی در صیدور مجوز تاسییش و فروب زمین به زیرسیاخت

 .نمی کیید. لذا شرایط موجود  ر روز بدتر از گذشته می گردد

مشم    وممیییآلوم  میفواد عیصییاانرژی تووی ی به    شیده اسیت بهایبودجه سیال جاریم وزارن نیرو م ت      انوه  1بر اسیا  بید )ز(

( ECAبر مبیای متوسیط نرخ خرید انرژی بر  از نیروگاه  ای )  یمیو پتروشی   یکیگا یپاا  یوااد ا  میف ز  ی ایو کان  یف زان اسیاسی 

 مواسبه و دریافت نموده و میابع ااصل از افزایش بها را به اساب وزارن نیرو نزد خزانه داری واریز نماید.

 
و   یکیگا یپاا  یوااد ا  میف ز  ی ایو کان  یمشم ف زان اسیاسی   وممیییآلوم میفواد عیبه صییا ی یبر  توو یانرژ  یمت   اسیت متوسیط بها  رونی وزارن  :1400( بودجه سیال  15بید )ز( تبصیره ) -1

به اسیاب   عیصییا نیبر  ا یبها شیااصیل از مول افزا یابع. مدینما  افتی( مواسیبه و دری.اِی.سی ی)ا یانرژ  لی رارداد تبد  یدارا ی اروگاه یبر  از ن یانرژ  دیمتوسیط نرخ خر یرا برمبیا یمیپتروشی 

 شودیم زیکل ککور وار یدارنزد خزانه  ریشرکت توان

 ای شیرکتنیرو از یری   باشیید. وزارناز دو مگاوان مربویه به مکیترکین با  درن بیش از دو مگاوان مکیمول اتک این بید نمیمکیترکین با  درن کمتر از دو مگاوان و  منیین مصیار  کمتر 

ریال صیر  توسیته و نوسیازی  می یارد  زار  تا سیق  سیی کامل صیورن  به الذکر  فو   درآمد  وصیول با  متیاسی  و ما انه صیورنتابته مت   اسیت میابع ااصی ه تا سیق   کیتاد  زار می یارد ریال را به 

گذاری )ایجادم توسیته و  شیورای ا تصیاد صیر  اعطای یارانه سیود تسیهی ن جهت افزایش تواه تولید بر  از یری  سیرمایه  شیبته فرسیوده بر  ککیور و جابجایی تیر ای بر  روسیتایی و با تصیوی 

وانیر به میزاه چهل درصید  ریال در  ال  مکیارکت ت می یارد  زار  آبیم تا سیق  پی  ای بر  ای بر  و پرداخت مطالبان تولیدکییدگاه خصیوصیی بر  و نیروگاه تمام( نیروگاه  ای نیمهتتمیل یرح

 ام نواای و میای م تا سیق  دو زار می یارد ریال صیر  تیسییش و    %( آه شیهرک60 ای صییتتی و نواای صییتتی و میای  وی ه ا تصیادی با آورده شیصیت درصید )  رسیانی به شیهرک%( در بر 40)

رسانی به میای  مورومم تا  آب  رفع تیش آبی شیهر ای دارای تیش و اصی ح و بازسیازی شیبته آب شیرب روسیتایی و ای مرجع تجدیدپذیرم تا سیق  بیسیت  زار می یارد ریال صیر     تتمیل آزمایکیگاه 
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میابع ااصی ه را متیاسی  با درآمد     کیتاد  زار می یارد ریالمت   شیده اسیت تا سیق  سیی  زار می یارد ریال از  نیرو    وزارن منیین 

ا تصیاد صیر  اعطای یارانه سیود  ااصی ه و بصیورن ما انه صیر  توسیته و نوسیازی این اوزه نماید. ای تتالی  که با تصیوی  شیورای  

 ای   ای بر  و پرداخت مطالبان تولیدکییدگاه خصییوصییی بر  و نیروگاه وگاهتسییهی ن جهت افزایش تواه تولید بر  از یری  نیر

 ای صییتتی و نواای    رسیانی به شیهرکتوانیر در بر (  %40)ریال در  ال  مکیارکت    می یارد   زار   تا سیق  پی می گردد    آبی  بر 

تسییهی ن خطرپذیر به   صییر  اعطایاز اورده  سییق  سیییزده  زار می یارد ریال    خوا د شیید. که  صیییتتی و میای  وی ه ا تصییادی

 ای فتال در اوزه اصی ح الگوی مصیر  انرژی و تا سیق  ده  زار می یارد ریال برای  بییاه صییتت بر  و شیرکت ای دانششیرکت

 هب ا میوب   مکیارک وزارن نیروی بر  با شیهرکمی گردد. ازم به ذکر اسیتم  تتمیل زیرسیاخت شیبته م ی ای عان ککیور  زییه  

 .می باشد   ام نواای و میای   شهرک  (%60آورده )

انرژی تووی ی به تسیهی ن پیکیبییی شیده به شیهرک  ا و نواای صییتتی از مول دریافت  زییه   مدر وا ع بر اسیا   انوه بودجه

که بر مبیای متوسط نرخ خرید    یمیو پتروش  یکیگا یپاا  یوااد ا  میف ز  ی ایو کان  یمشم ف زان اسیاسی   وممیییآلوم  میفواد  عیصییا

 و تسهی تی در این بید برای شرکت  ای دانش بییاه صیتت بر  نیز پیکبییی شده است.  پرداخت می گردد  متتیین شده

وییمن اییته این    .یوانی داردبسیییار  روگاه مقیا  کوچک فرایید پینیده و  تاسیییش نیلیتن بر اسییا  ااهاران بخش خصییوصیییم  

نیروگیاه ع یرمک وجود مکیییتری امتیاه فروب بر  تولییدی خود را نیدارنید. لیذا انتقیال بر  تولییدی این نیروگیاه  یا از یری  شیییبتیه  

سیراسیری صیورن می گیرد. این موویو  باعه شیده اسیت نیروگاه  ای موجود با چالش دریافت مطالبان خود از وزارن نیرو مواجه  

عدم ر بت در سیرمایه گذاری در این اوزه خوا د بود. آنهک در زمانی که عاج  به چیین  اسیت این امر موج   شیده اسیت. شیایاه ذکر  

اال با عیایت به چالش  ای موجود نیروگاه  ای با مقیا  کوچک و عدم امایت مکیییترکین و  سیییرمایه گذاری  ایی نیاز اسیییت.  

 می تواه برای این مکترکین تدوین نمود.  مگا وان از سوی دولتم چه استرات ی  2مصر  کییدگاه باای  

 مووو  دوم:

بر اسیا  اع م شیرکت کارخانجان سییماه صیوفیاهم روال گذشیته در فصیل سیرما به دلیل کمبود گازم گاز کوره  ا  طع و مصیر   

پاایکگاه تبریز امتاه تامین  مازون از پاایکگاه تبریز صورن می گرفت. در اال ااور به دلیل اولویت نیروگاه  ا در مصر  مازونم  

مازون مورد نیاز این کارخانجان را ندارد. لذا بر اسیا  اع م شیرکت نفتم مبداب بارگیری و امل مازون برای این شیرکت پاایکیگاه  

ون به لیتر می باشید. لذا امل این اجک از ماز  650.000این شیرکت    روزانه  نیاز  مورد  ری تتیین شیده اسیت. باتوجه به اییته مازون

این   می باشیید کهتخ یه تانتر ای امل به جهت سییرد شییده مازون زمانبر    ودلیل مسییافت یوانی مسییت زم  زییه  ای م ییاع   

تن متو   شیده    3500در اال ااویر به دلیل شیرایط موجود یتی از کوره  ا با ارفیت    موویو  میزاه تولید را کا ش خوا د داد.

 است.

با   .  نماییدتا در فصل کاری از آه استفاده  انجام می د ید  فصل زمستاه ذخیره سازی ک ییتر  در   یسیمانصیایع  این در االیست که 

برای این مجموعه که تیها کارخانه سییماه اسیتاه  ک ییتر  ذخیره سیازی  در دو سیال گذشیته  عیایت به اییته به دلیل شیرایط موجود  

در نتیجه شیا د افزایش    شید ونخوا د  نیاز اسیتاه تامین    سییماه مورد  مطشیرای  اینادامه  در صیورن  می باشید میسیر نکیده اسیتم لذا  

  یمت سیماه و موصوان وابسته خوا یک بود.  

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و مشکالت:

  ی درخواسییت کا ش بر  مصییرف  زمیبر  تبر  یروین  عیتوز  14/09/1400مورخ    120/16043/1400بر اسییا  بخکیییامه شییماره  .  1

 24مصیر  به صیورن    یدرصید  30شیده اسیت که در صیورن کا ش    اهیسیاعته ب  24مگا وان مصیر  به صیورن    2  یباا  نیمکیترک

  یاز وااد ا   یبرخ  یبرا  یتهینخوا د شید و با توجه به ا یاتیعم   مانجام شیده بود  1400که در مصیر  بر  تابسیتاه    یتیریسیاعتهم مد

 .یدینما  لیخود را تتط  یوااد ا  ستیبا  یباشد لذا م  یمصر  مقدور نم  امتاه کا ش یصیتت

مواجه    یاریبسی   یرا با چالش  ا  یصییتت  ی وااد ا  رومیدر بخش ن   هی ا بو  رسیاختیز  یمتاسیفانه عدم توجه به توسیته و باز سیاز.  2

بر     یدرصید 30کا ش    زیکا ش مصیر  گاز در زمسیتاه و در اال ااویر ن  یبید  تیبر  در تابسیتاه تا اولو ینموده اسیت. از  طت

 
ریال برای   ای فتال در اوزه اصی ح الگوی مصیر  انرژی و تا سیق  ده  زار می یارد بییاه صییتت بر  و شیرکت ای دانششیرکتسیق  سییزده  زار می یارد ریال صیر  اعطای تسیهی ن خطرپذیر به  

 .تتمیل زیرساخت شبته م ی ای عان ککور  زییه کید
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 ییصیادران و اشیتغال زا  دمیاسیتاه که در تول یصییتت  یاز وااد ا  یاریاسیتم بسی   شیدهمگا وان باعه    2با مصیر     یوااد ا  یمصیرف

به پرسیییل    ایو پرداخت اقو  و مزا  هایبانتهام مکییتر  میاجتماع  نیتام  میاتیتتهدان خود به امور مال  یفایدارند با عدم ا  یسییهک مهم

تواند تبتان جبراه    یدنبال خوا د داشییت که م  بهوااد ا را    نیا ی یتتط حمیصییو  تیریخود مواجه گردند که در صییورن عدم مد

 را به دنبال داشته باشد.       یریناپذ

  در میطقه شیمال ککیور از بر  مازاد جیوب    اسیتفادهامتاه    مکریدور جیوب به شیمال ککیورانتقال بر   به دلیل مکیت ن موجود در .  3

 وجود ندارد.  

  ی در برنامه  ا  نیسیرزم  شیآما  یو اسیتان یاسییاد م   یاسیتهایاز را برد ا و سی   ینادرسیت اتخاذ شیدهم ا ر  ی ا  اسیتیسی   لیبه دل.  4

  رسیاختیه توجه به زبدو  نیو فروب زم  شیگردد و با صیدور مجوز تاسی   یمکیا ده نم یصییتت  یسیازماه صیمت و شیرکت شیهرک  ا

 .ددگر  ی ر روز بدتر از گذشته م  طیاستاهم شرا  ی ا

فرایید پینیده و بسییییار یوانی دارد تاسییییش نیروگاه در مقیا  کوچک و عدم پرداخت مطالبان نیروگاه  ای فتالی از سییوی  .  5

 وزارن نیرو نیز جذب سرمایه گذار در این اوزه را بسیار وتی  کرده است.

بندی جلسه  جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1400/ 10/ 04مورخ 

با ا یور نماییدگانی از دادگسیتری اسیتاهم اداره ای عان اسیتاهم اداره    یدولت و بخش خصیوصی   یگفتگو  یج سیه کارگروه شیورا  

فراورده  بازرسیی اسیتاهم شیرکت شیهرک  ای صییتتی اسیتاهم شیرکت توزیع بر  تبریزم شیرکت بر  میطقه ای اسیتاهم شیرکت پخش  

 ای نفتی اسیتاهم انجمن مدیراه صیایع استاهم انجمن فواد استاهم شرکت پتروشیمی تبریزم کارخانه سیماه صوفیاهم گروه صیتتی  

بررسیی  و موویو     1400درصیدی بر  صییایع اسیتاه در فصیل زمسیتاه  30مکیت ن ناشیی از کا ش    موویو   بررسییبا    تراکتورسیازی

 به شرح ذیل تکتیل شد:  سیماه صوفیاهمکتل تامین سوخت )مازون( شرکت  

نامه ای از سوی توزیع بر  تبریز برای سازماه صمت و شهرک  ا مبیی بر اولویت  نسرین درخکانیم مسئول دبیرخانه شورای گفتگو:  

و     بیدی چالش  ای اولویت  اسیت. متاسیفانه  یوزمصیر  باای دو مگاوان ارسیال شیده    بادرصیدی وااد ای    30بیدی  ا و کا ش  

بر  .  برای فوادی  ا رفع که این موویو   ک مزید بر ع ت شیده و مکیت تی به مکیت ن وااد ا ایجاد کرده اسیت.گاز  کا ش مصیر   

 خوا د یافت.  تسریبقیه صیایع نیز  گرددم کا ش بر  بهبر  صیایع باای دو مگاوان ال نمصر   کا ش    اسا  این نامه چیاننه

و با ادامه    وارد می شیودفکیار برای وااد ای فوادی  در  ر چالکیی  متاسیفانه    ن فواد اسیتاه:کریک رایمیم رئیش  یان مدیره انجم

مواجه خوا یک شید. با توجه به اییته در اال ااویر در اسیتاه زیرسیاخت اولیه وجود ندارد    در این صییتت  این روال با بوراه جدی

صیادر شیود تا ادا ل بتواه وااد ای موجود را سیرپا نگهداشیت.  نباید از یر  سیازماه صیمت مجوز پروانه  ای بهره برداری جدیدی  

ماه تتطیل شیدند و با این اسیاب نیمه دوم سیال نیز باید تتطیل شیوندم عم    3در نیمه اول سیال وااد ای فوادی اسیتاه ادود  

واد اولیه با موصیول نهائی  ع وه بر این به مدن دو سیال اسیت که مارجین م  .ماه از سیال تتطیل  سیتید  6وااد  ای فوادی ادود  

باید ک  وااد  ا را تتطیل کرده و تغییر   پیدا کیدمیتیی ک  با ویرر مواجه  سیتید. اگر این مکیت ن ادامه    .درصید می باشید 10زیر  

کیاربردی داد. در بویه کیا ش بر  صیییییایع بیه چیه دلی ی فقط فوادی  یا مورد  ید   رار می گیرنیدق موویییو  بر   یابیل میدیرییت  

این اراده را داشیته باشیید. پیکییهاد انجمن این بود که آماده ایک در سیاعان شیبانه به کار   امرمتولیاه    اداران واشید به شیریی که  ب می

دراالیته بوه مویط زیسیت مطرح می باشید و در صیورن مکیا ده آاییدهم    .خود ادامه د یک. سیوخت مازون را پیکییهاد می د ید

اخذ خوا د شید. اال یا باید این  انوه تغییر یابد یا برای اسیتاه آذربایجاه شیر ی اسیتقیا  ائل یک درصید فروب به عیواه جریمه  

 شوند.  

در این رابطه چیدین متاتبه داشییتیک و اجازه می خوا ک بتد از    عبا  شییام یم دبیر و مدیر اجرائی انجمن مدیراه صیییایع اسییتاه:

 اصول نتیجه به صورن متتوب به شما توویل د یک.

ووتیت تامین بر  در شهرک  ای صیتتی در شرایط بورانی می باشد و     اد توفیقیم نماییده شیرکت شیهرک  ای صییتتی اسیتاه:فرز

در شیهرک  ا در تابسیتاه به ع ت کمبود بر م  طع می باشید و در زمسیتاه نیز به ع ت کمبود گازا تمامی وااد ا در این     ابر  وااد

مورد شیاکی  سیتید و شیرکت  ای بر  میطقه ای و توزیع بر  و شیهرک  مگی  مرای  ک با کمترین امتانان بر  آنها را تامین می 

متقاویی از شیهرک    ممی باشید و اگر اع م کییک امتاه تامین پایدار بر  وجود ندارد  کییک. در شیهرک صییتتی آخوا متقاویی زیاد

. الفبای اول جذب سیرمایه گذارم بر  می باشد. میزاه بر  مورد نیاز  تاکید بر جذب سیرمایه گذار دارنددر صیورتیته    .خارج خوا د شید
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درصید. تت ی  ما برای  ر  تتار   55د با میزاه توق   مگاوان می باشی  448مگاوان و میزاه تامین شیده    809در سیطح شیهرک  ا  

کی ووان می باشید و بیکتر از این مازاد بر تت ی  می باشد. در مقایسه با شرکت شهرک  ای استاه اصفهاه با   250اراویی در اختیار  

 ای اسیتاه ما   تراز شیهرک  درصیدم که  متراز و یا بت یا پایین تر از  83درصیدم خراسیاه رویوی   85درصیدم خوزسیتاه    83میزاه تامین  

می یارد توماه    3200می باشیید. با شیرکت توزیع اسیتاه و تبریز و شیرکت بر  میطقه ای ااصیا نیاز کردیک و یب  آخرین بروز رسیانی  

 بودجه نیاز است که این مب غ در سطح اعتباران شرکت و یا اتی استاه نمی باشد.

عدم توجه به تامین زیرسیاخت  ام بازسیازی و یا مطرح می باشیدم  دو موویو     نسیرین درخکیانیم مسیئول دبیرخانه شیورای گفتگو:

 مورد دوم اجوافیست که در مورد استاه ما صورن گرفته است.  و    باعه ایجاد این مکت ن شده استکه    بازنگری آنها

شتیک و اگر با این روال پیش رویک در  زار مگاوان کمبود بر  دا 14در تابستاه ادود    سید ابرا یک فتاریم نماییده توزیع بر  تبریز:

برای ااداث نیروگاه و اص ح و بهییه سازیم برنامه ریزی داشته    که بایستی زار مگاوان کمبود مواجه خوا یک شید    29با  1405سیال  

 انوه بودجهم    15 زار مگاواتی پیش بییی شیده اسیت. در بید )ز( تبصیره    35  دیجد  روگاهین  باشییک. در برنامه  ای وزیر نیرو ااداث

و تامین بر  مورد نیاز خود می باشییدم از جم ه فوادم پتروشییمیم پاایکیگاه  ام صییایع   ی بر مت   بر ااداث نیروگاهانرژ  یوااد ا

 زار مگاوان در کل ککیور درخواسیت ااداث نیروگاه وجود دارد و تتدادی نیز شیرو  به ااداث    12متدنی و سییماه. در اال ااویر  

 ه اصیفهاه و خوزسیتاه. در تابسیتاه و زمسیتاه  ر سیال از یر  توانیر سیهمیه  ائی بر اسیا  تولیدان اسیتاه و امتانان  کردند از جم

موجود در شبته برای تامین بر م برای استاه  ا تتیین می شود. به خایر شهر ای جیوبی ککور در فصل تابستاه برای ما خاموشی  

تیار داریک که برای ما امتیازی  ائل شیوند که انتیار متقولی می باشید ولی  مکیتل اصی ی اعمال می شیود و برعتش در زمسیتاه نیز ان

در کریدور جیوب به شییمال امتاه انتقال انرژی به ادی نیسییت که کل مقدار نیاز مصییرفی شییمال و    .شییبته می باشییدانتقال  در  

سرعت پایییی انجام می شود. ای   دارید که بزرگترین    شمالغرب را پوشش د د. متاسفانه  زییه  ا بااست و جوابگو نمی باشد و با

سید ای ما در جیوب ککیور می باشید و ع وه بر اییته در فصیل زمسیتاه مکیت ی ندارند ب ته مازاد تولید نیز دارند. مکیتل بتدی که 

له گاز وا ع شیده اسیت بقیه به دلیل اییته اسیتاه ما در انتهای خط لو  .مهمتر نیز می باشید گازرسیانی شیمال و شیمالغرب ککیور اسیت

 ولی ما در استاه با کمبود مواجه می شویک.  . ایی که در مسیر وا ع شده اند امتاه بر  رسانی دارند  استاه

در شیورای فیی که در خدمت آ ای دکتر ک می بودیک از سیوی بر  تبریز این پیکییهاد داده شید تا از  متاراه شیرکت گاز در کمیته 

بوده و    بر اشیته باشیید و در زماه کمبود گاز و اعمال  طتی گازم میطب  بر برنامه مدیریت بار اویطراری  مدیریت مصیر  ا یور د

 طتی  ای بر  و گاز بطور  مزماه صییورن گیرد. در  ماه ج سییه برای مکییترکین انرژی برم تاکید بر ااداث دیزل ژنراتور )که در 

 کردیک.    خود  ازیبر  مورد ن  نیو تاممی شود(    روگاهین  مقادیر باا

در خصیو  ااداث نیروگاه در ج سیان  بل صیوبت شیده و فرآیید کار زمانبر و    نسیرین درخکیانیم مسیئول دبیرخانه شیورای گفتگو:

با این شیرایط موجود    رار گیرد کهاسیتفاده    مورد  فو  التاده پینیده می باشید و از یرفی بر  تولید شیده باید وارد شیبته شیود سیرش

 ی راوی به سرمایه گذاری نمی باشد.کس

یتی از وااد  ای ما نیروگا ی داخل موویه خود دارد و به مدن دو سیال از    کریک رایمیم رئیش  یان مدیره انجمن فواد اسیتاه:

تبا ی  بر  تولیدی خود در اختیار شیبته  رار داده اسیت ولی نتوانسیته پول خود را اخذ کید. در اوزه سییاسیت گذاری صییتتم راه اشی 

 می رویک. در جمع جبری  بض ارائه شده به ما به مکتل برخوردیک و از  یچ روشی به این عدد نمی رسیک.

الگوی مصیر  مکیخش شده است و از آه تاریخ با مکتل مواجه شده ایک و    88از سیال    سیید ابرا یک فتاریم نماییده توزیع بر  تبریز:

نماییدگاه موترم استاه که در مج ش    بایستی از سویکه    وجود داردشمال مکتل    از یرفی  مانطور که گفتک در کریدور جیوب به

 50در ج سیه اخیر که در مورد اع م سیهمیه  ا داشیتیک متوجه شیدیک که سیهمیه بر  تبریز به میزاه    شیود.  یا یور دارند پیگیر

ه بر  میطقه ای این اعتراخ را به صییورن مگاوان کا ش یافته اسییت و اعتراخ خود را اع م کرده و جویای ع ت شییدیک و  متارا

اسا  ج سه شورای فیی که با ا ور آ ای دکتر ک می و آ ای توایدی تکتیل شدم آ ای توایدی دستور    متتوب ارسال کردند. بر

اده  دادند که با دیسیراچیی  م ی گاز متاتبه شیود و ع ت عدم تخصییش سیوخت گاز به نیروگاه تبریز را جویا شیوند و پاسیخی که د

شیده اییسیت که چوه در میطقه شیما پتروشییمی وجود دارد و مازون به رااتی در اختیار شیما  رار می گیرد به  مین دلیل برای  
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شییما تخصیییش گاز در نیر گرفته نکییده اسییت. آ ای دکتر ک می این پاسییخ را  بول نتردند و آ ای ع ی و نیز تاکید بر پیگیری این  

 مووو  داشتید.  

مکیتل  زییه مربوب می شیود به بوه کسیر بودجه. در مورد مصیر  مازونم در   یم مسیئول دبیرخانه شیورای گفتگو:نسیرین درخکیان

ج سیه گذشیته آ ای متفترآزاد بیاه کردند که اسیتاه اصیفهاه  منیاه به مصیر  گاز ادامه می د د دراالیته در اسیتاه ما سیوخت  

از شیهر ری میتقل شیود که به نوبه خود   سیتیبای  ین مازون مواجه  سیتید کهبا کمبود تام  وااد ا  مازون اسیتفاده می شیود. از یرفی

 مکت ن زیادی خوا د داشت.  

ا ور داشتید و اع م کردند   ینفت  یاز پخش فراورده  ا  یروح اله  یج سه آ ا  نیدر ا سید ابرا یک فتاریم نماییده توزیع بر  تبریز:

در   شیود. یم  نیتام  زیمیطقه شیمالغرب ککیور و مرب ککیور از تبر  یو برا  کیندار  یمکیت   همازون در میطق  ای  لیگازوئ  نیتام  یکه برا

مگاوان رمز ارز میرمجاز اسیتفاده می شیود و ع ت اسیتفاده زیاد آنها در  2000مورد رمز ارز ام پیش بییی شیده اسیت که در کل ککیور  

ه در مدار  رار دارند و برای خیک شیده انها مجبور به اسیتفاده از فن می سیاعت  24میای  سیردسییری اییسیت که رمز ارز ا به یور  

 باشید به  مین دلیل از میای  سردسیری استفاده می کیید.

کل   گروه وابسیته به  ک می باشید 5-6: مجموعه تراکتورسیازی متکیتل از  اسیماعیل ایدریم مدیر خدمان فیی انرژی تراکتورسیازی

می یوه کی ووان    25بخایر مودودیتی که از خرداد ماه برای ما اعمال شد تا آخر شهریور    .باشد  یم  مگاوان  34  یمصر  تراکتورساز

یتیی ادود یک ماه و نیک به یور کامل تتطیل بود. این انتیار را داشیتیک تا در فصیل زمسیتاه فرصیتی   .سیاعت کا ش بار داشیتیک

طرح شیده اسیتم با کا ش مصیر  یتی از شیرکت  ا به تبع آه درصیدی م 30پیش آید تا این کمبود  ا جبراه شیودم ولی کا ش  

خط مونتاژ نیز تتطیل   متولید شیرکت  ای دیگر نیز کا ش خوا د یافتم به فرخ اگر شیرکت ریخته گری تولید  طته نداشیته باشید

ا دام کردیک ولی زمانبر و    مگاوان  10خوا د شد. در مجموعه تراکتورسازی دو نیروگاه داریک برای نیروگاه گازی و توربین  ای گازی  

و تامین این  زییه برای تراکتورسیازی بسییار مکیتل و شیاید    می خوا دمی یارد توماه  زییه   120بسییار  زییه بر می باشید و ادود  

. مصیر  گاز کل مجموعه گرمایکیی و بخار ای صییتتی و .. زیاد می باشید ولی ما تتهداتی در  بال مصیر  کییدگاه و  باشیدنکیدنی  

 درصدی نداشته باشیک.    30فروب  ائی که انجام دادیک داریک و شاید امتاه کا ش    پیش

مگاوان    30االیته ادود    باشیید در  مگاوان می  23دیماند  راردادی تراکتورسییازی    سییید ابرا یک فتاریم نماییده توزیع بر  تبریز:

د برای این مییور جریمه  ک پرداخت می .ر  می کینمگاوان بااتر از دیماند  راردادی مصی  7-8مصیر  تراکتورسیازی می باشید که  

رسیانی   مودودیتی ایجاد نتردیک. در فصیل تابسیتاه از یر  شیورای امییت م ی بخکییامه ای برای ما ارسیال شیده که ای  لذا  کیید  

ن فواد و وااد  سیاعته و در بخکییامه دوم برای کاخانجا  24درصیدی مصیر  در کل دوره بصیورن    60در بخکییامه اول کا ش   .کردیک

درصیدی داشیته باشیید که در وا ع  ماه خاموشیی می باشیدم ولی با وجود این به اسیتانداری انتتا  دادیک و   90 ای انرژی بر کا ش  

در شیورای تامین اع م کردند در سیاعان شیبانه اجازه فتالیت دارند. یب  تتام ی که با صییایع داشیتیک این کار را انجام دادیک. در کل 

درصید دیماند  راردادی را کا ش دادند. مکیتل افت فرکانش نیز وجود دارد و اگر با   35سیاعته   24سیه ما ه متوسیط به صیورن    بازه

 افت فرکانش مواجه شویک بر  کل تبریز  طع خوا د شد.  

 زار مگاوان   14  ناترازی تولید و مصیر  بسییار باا بود و  امسیال:  مریک اریت خواهم مدیریت مصیر  شیرکت بر  میطقه ای اسیتاه

کمبود بر  داشیتیک. با توجه به میزاه بار مصیرفی میای  و براسیا  دیراچیی  م ی سیقفی تتیین می کیید و این سیق  براسیا   

مصیر  می باشید و ما چیدین بار به این موویو  اعتراخ کردیک و با ارسیال نامه مورمانه ای درخواسیت تجدیدنیر داشیتیک. تهراه  

  ی مصیر  بر  میطقه ا  درصید از بر  ککیور 7ادود  ه به وویتیت شیبتهم این تصیمیک گیری  ا اتخاذ می شیود و  اع م کرد که با توج

در زمسییتاه    ی پیگیری گردد.باید از سییوی مقامان باادسییت  جیوب به شییمال  دوریکر  وییو مو  باشیید.  یم  یشییر   جاهیاسییتاه آذربا

در   ککیور و  یدر میای  شیمال  یتهیباتوجه به امودودیتی از بابت تامین بر  نداریک و مکیتل ما تیها از بابت تامین سیوخت می باشیدم  

م با افت فکیار گاز روبرو بودهم گاز به نیروگاه  ای اسیتاه ما نمی رسید و باعه کا ش بر  می شیود. از  کیوا ع شیده ا  انتهای لوله گاز

 در ناایه جیوبی ککور مازاد تولید انرژی دارند ولی نمی تواند به شمال ککور انتقال یابد.  ردیگ  یصورن نم  ینتقال انرژایرفی  

تا   کی ما ی  کی  عیو با صییا  ریبا توان  کیتوان  یو م  کیدار  کیدر فصیل تابسیتاه مکیتل پ  سیید ابرا یک فتاریم نماییده توزیع بر  تبریز:

  مطرح اسیت.  یباشید و مکیتل انرژ یزماه مکیتل اادتر م  نیاعمال کیید نه در فصیل زمسیتاهم چوه در اکا ش را    نیا  کیدر زماه پ
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  . ال مکییتل کریدور جیوب به شییمال زمانبر می باشیید. برای ال مکییتل کمبود بر  به صییورن کوتاه مدن می تواه پیکیییهاد داد

و آ ای کامراه پور نماییده   کیارسیال کرد  صییایع اسیا  به خرید دیزل ژنراتور ا دام کییدم در این خصیو  نامه ای به اسیتانداری

 اداره صیتت و متده و تجارن نماییده این امر شدند.  

راتور در ایراه به صیورن انبوه  امتاه واردان ژنراتور وجود ندارد از یرفی تولید ژن  :گفتگو  یشیورا  رخانهیمسیئول دب  میدرخکیان  نینسیر

 صورن نمی گیرد.

با توجه به پتانسیی ی که در داخل ککیور وجود دارد و از یر   متاراه ما شییاسیائی    :زیبر  تبر  عیتوز  یدهینما  میفتار  کیابرا   دیسی 

ین شیرکت تهیه کیید. در دیزل ژنراتور در تمامی ارفیت  ا موجود دارد و می توانید از ا 500شیده اسیت شیرکتی در تهراه به تتداد  

برای کارخانجاتی که تواه  مولد ا    نیدرخصیو  تامج سیان تکیتیل شیدهم  رار بر این شیده اسیت که تتدادی از نماییدگاه بانک  ا  

تسیییهی تی در اختییارشیییاه  رار د د. اداره صییییتیت و متیده و تجیارن نیز متولی این امر می باشییید و    متامین دیزل ژنراتور ندارند

ی که نیاز به این وام داشیته باشیید با آ ای کامراه پور  ما ی  شیوند تا لیسیت  ا و تتداد مکیخش شیود. اتی می توانید  کارخانجات

سیال    5دیزل ژنراتور مسیتتمل نیز اسیتفاده کیید در این مورد  انوه و ماده ای نیز وجود دارد که ژنراتور ای مسیتتم ی که کمتر از  

 عمر نداشته باشید استفاده کیید.  

 آیا تهیه دیزل ژنراتور می تواند پاسخگوی وااد ای تولیدی فواد باشدق  :گفتگو  یشورا  رخانهیمسئول دب  میدرخکان  نینسر

ع وه بر بوه زماه و  زییهم ارفیت  ا نیز متفاون اسییت واادی با ارفیت    کریک رایمیم رئیش  یان مدیره انجمن فواد اسییتاه:

 داردم ای   ندارم که جوابگو خوا د بود یا نه.مگاوان بر  نیاز    10 زار تن  300

 برای وااد ای باای دو مگاوان پاسخگو نخوا د بود.  :زیبر  تبر  عیتوز  یدهینما  میفتار  کیابرا   دیس

: مکترکین بر  میطقه ایم مکترکین عمده می باشیدم برای واادی  مریک اریت خواهم مدیریت مصر  شرکت بر  میطقه ای استاه

 مگاوان جوابگو نخوا د بود.    85با مصر   

: برخی مووییوعاتی که یرح شیید ناشییی از عدم ای   می باشیید از جم ه مووییو  رمز ارزم  نیریم نماییده اداره کل ای عان اسییتاه

به  یچ یک از وااد  ای سییمانی مازون    در اال ااویربیکیترین شییاسیائی در اسیتاه ما صیورن گرفته اسیت نه بیکیترین اسیتخراج.  

و در این شیرایط صیرفا برای نیروگاه  ا در نیر گرفته شیده اسیت. با کمبود گاز مواجه  سیتیک و اگر گاز موجود بود در   شیودمی ارائه ن

مرا ه اول به نیروگاه  ا اختصیییا  می دادیک تا به تولید بر  برردازند و بر  بخش  ائی مانید بیمارسیییتاه که در اولویت  رار دارد  

ب زماه اال نمی باشد و در ج سان ماه  بل نیز این مووو  را مطرح کردیک و اع م کردیک که در فصل تامین شود. این مکتل مربو

به وویتیت موجود  که  د یبدوه زیرسیاختم واگذاری انجام می د   به شیهرک وارد اسیت کهزمسیتاه وویتیت بدتر خوا د شید. ایرادی  

 ی می باشد.  رسیده ایک. ع ت عمده این مکت نم عدم توجه به آمایش سرزمیی

در این بر ه اولویت اول مصیر  خانوار می باشید به وی ه در فصیل زمسیتاه و باید مدیریت اسیتانی صیورن گیرد در میراییصیورن از  

درخواسیت  متاری داریک و کا ش مصیر  و ویرر و زیاه بهتر از     اسیوی مرکز برای تمام مصیار   طتی خوا یک داشیت. از وااد

 نیز پیگیر ال مکتل  ستیک.  تتطی ی کامل می باشد. ما  

: به دلیل اییته این موویو  م ی می باشید در مسیئواه اسیتانی  صیوری  اسیین ج ی یم سیربازر  امور ا تصیادی بازررسیی کل اسیتاه

آخرین یرح    .چانه زنی مسیئواه ارشید اسیتانی می باشید و آه کیک پیکییهاد د یدیده نمی شیود و تیها را تار کوتاه مدتی که می توان

آمایش سیرزمین مربوب به دو سیال پیش می باشید بیاه شیده که اسیتاه آذربایجاه شیر ی مرکز تولید موصیوان فوادی شیمال مرب  

خوا د شیدم این مطالتان توسیط چه کسیانی و بر چه اسیا  انجام شیده اسیتق آیا زیرسیاخت  ای این موویو  پیش بییی شیده اسیتق  

تمر مویط کسی  و کارم صییایع آخرین اولویت در  طتی آبم بر  و گاز دارند و این ماده صیراات  (  انوه بهبود مسی 25یب  ماده )

( صییرااتا اع م شییده اسییت که اگر به  ردلی ی بر  وااد ای تولیدی  طع شییود  25 انونی دارد. در آئین نامه اجرائی  ماه ماده )

 ا می توانید درخواست خسارن کیید.شرکت  ای بر  موا  به پرداخت جریمه و خسارن می باشید. وااد  

و کوتاه مدن می   ب ید مدن بر اسیا  صیوبت  ای صیورن گرفته پیکییهاداتی در  :گفتگو  یشیورا  رخانهیمسیئول دب  میدرخکیان  نینسیر

واه  و می تکریدور جیوب به شیمال  انتقال توسیط  پیگیری  درخواسیت   کیدر جیوب ککیور مازاد بر  دار  با توجه به اییته  تواه ارائه داد.

 می تواه مطرح کرد. مزمانی  طتی بر  با  طتی گاز   متاری برای اولویت بیدی  طتی  درخواست  داد و در کوتاه مدن  
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تا بیوانید به فتالیت خود ادامه    برنامه  فتگی داشیته باشییدتابسیتاه گذشیته  فوادی  ا درخواسیت کردند که یب  برنامه بر   لیتن    

 فته ای   دردرصیدی    30کا ش    امتاهآیا    تتیین شیده.روزانه  بصیورن  درصید مصیر  بر     30ل  از یرفی در نامه کا ش ادا   د ید.

   امتانرذیر استق

  ر یکا ش مصیر  روزانه امتاه پذ  فواد مانید کامریوتر صیفر و یک می باشید و  کریک رایمیم رئیش  یان مدیره انجمن فواد اسیتاه:

دسییتمزد کارگر و    .با کا ش مصییر  گاز دمای کوره پایین آمده و نمی تواه کاری انجام داد و تولید متو   می شییود  باشیید  ینم

 پرداخت ا  بیمه و تتهدان بانتی و ارزی را نمی تواه انجام داد ولی می تواه تتداد شیفت  ا را کا ش داد.

رای مکیترکین باای دو مگاوان مطرح شیده و گروه بیدی نکیده اسیت در به یور ک ی ب  :زیبر  تبر  عیتوز  یدهینما  میفتار  کیابرا   دیسی 

  .میطقه ما صییایع مذائیم شییکیهم تراکتورسیازیم سیاخت  طته وجود دارد و ااتماا کا ش مصیر  روزانه برای آنها امتاه پذیر باشید 

در ساعت  ای خاصی مصر  بر  داشته   برای آجر سفال تبریز نیز  مین مکتل وجود دارد و اییته این امتاه وجود داشته باشد که

بر  و گاز   یامتاه تطاب  روز انیاز به بررسیی شیرایط دارد ولی در اال ااویر امتاه تتطی ی روز ای مکیخش وجود ندارد.    مباشیید

 وجود ندارد.ی وااد ای زیر دو مگاوان مقدور می باشد و برای وااد ای فوادی این امتاه  فقط برا

 ای گاز و بر  در مورد موویییو  تطاب  زماه  طتی  ا با  ک   : در ج سیییه مجزا شیییرکتکل ای عان اسیییتاهنیریم نماییده اداره  

  ما ی  شوند . این مووو  اتما به عیواه پیکیهاد مطرح شود.

بتان  ما ع  ه ای به واگذاری بدوه در نیر گرفتن زیرساخت  ا نداریک و ت  فرزاد توفیقیم نماییده شیرکت شیهرک  ای صیتتی استاه:

مجوز عدم واگذاری  د اتی در ج سیه ای آ ای نیرومید از آ ای جهانگیری متاوه و ت اسیتانداری خواسیتید که  .زیادی  ک برای ما دار

اتی به صیورن شیفا ی  ک باشید فکیار بر جذب سیرمایه گذار در اسیتاه می باشید. در اوزه فواد   یرح شید. لیتن امتانرذیر نکید.

ولی صدور جواز ای آنها اداره صیتت و متده می باشد و باید در جواز ای تاسیش جدید وااد ای فواد استقبال زیاد می باشد و مت

وسیوا  زیادی به خرج د ید. شیرکت ما شیرکت شیهرک  ای صییتتی صییایع کوچک می باشید و در صییایع کوچک انکیتاب وااد ای  

رای این کارگاه  ا تاکید به تهیه ژنراتور و  طتی بر  داشییته  کی و وانم دیماندی نیسییتیدا اگر ب  30کارگا ی آمرری می باشیید و زیر  

اگر شیرکت  ای توزیع بر  سیوبسیید و مکیو   ائی برای این کارگاه  ا در نیر بگیرند شیاید در   .باشییک و جریمه  ک پرداخت نتییک

که در مورد متقاوییاه نیروگاه به کوتاه مدن بتواه مکیتل را ال کرد. بقیه ارکت  ا زمانبر خوا د بود. یب  آخرین دسیتورالتم ی  

شیرکت ما ارسیال شیدهم تا سیق  دو زار مترمربع برای متقاوییاه نیروگاه به یور رایگاه زمین واگذار می کییک به شیرب اییته اداکقر  

 ماه بتوانید به بهره برداری برسانید.    18ار  مدن  

با  طتی گاز   25/8برای سییماه صیوفیاه مازون می باشید و از تاریخ : سیوخت جایگزین  عادل اعترافیم مدیر کارخانه سییماه صیوفیاه

در گذشییته با  مرا ی شییرکت نفت از پاایکییگاه تبریز مازون تهیه و انتقال می دادیک و  بل از فصییل   .به سییوخت دوم روی آوردیک

و نقل مازون برردازیک مازون  طع  سیرما با شیرکت امل و نقل نیز  رارداد می بسیتیک. امسیال در اسیتارن کار که خواسیتیک به امل  

شیده و شیهر ری به عیواه مبدا مکیخش شید. این موویو  باعه افزایش  زییه امل و نقل و  یمت تمام شیده بوده و از یرفی امتاه  

دی تانتر   زار لیتر می باشید و روزانه باید به تتداد زیا  650تامین تانتر و ناوگاه امل در اد نیاز نداریک در صیورتیته مصیر  روزانه  

روزانه مازون مورد نیاز ما را امل کید و تامین مداوم آه کار آسیانی نمی باشید. در اال ااویر توانسیتید مقدار مورد نیاز برای یک 

 زار تیی را انتقال د یک و یک خط دیگر به یور کامل تتطیل شیده اسیت. صییایع سییماه باید در فصیل زمسیتاه ذخیره سازی    4کوره  

باشید. در  شید تا در فصیل کاری از آه اسیتفاده کید متاسیفانه به مدن دو سیال اسیت که ذخیره سیازی امتانرذیر نمیک ییتر داشیته با

این مورد متاتباتی با وزیر موترم و اسیتاندار موترم و شیرکت نفت داشیتیک ولی نتیجه ای نگرفتیک. اگر نصی  مصیر  از یری  اسیتاه  

 م کییک.تامین شود می توانیک برای بقیه از ری ا دا

: پیش بییی تولید پاایکیگاه تبریز برای دیماهم سیه می یوه  امراله ع یزادهم رئیش تامین و توزیع شیرکت م ی شییمی فرآورده  ای نفتی

و چهارصید  زار می باشید که دو می یوه و سییصید  زار از یری  خط لوله به نیروگاه تبریز داده می شیود و  کیتصید نیز برای نیروگاه  

در وا ع بیش از تولید پاایکیگاه در نیروگاه  ا مصیر  داریک این در االیسیت که تیها یتی از وااد  ا فتالیت دارد.    .دسیهید می باشی 

تواه برای سیماه صوفیاه تبتیض    لذا مجبور به امل از انبار ری می باشیک و تمامی سیمانی  ا نیز از انبار ری تهیه می کیید و نمی

بوکاه و ارومیه نیز از انبار ری امل می کیید. در وا ع کل شیمالغرب ککیور از انبار ری امل می   اتی سییماه اردبیل و  . ائل شید
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کیید و تمام تولیدان ما برای نیروگاه  ا اختصیا  داده می شیود اتی کمتر از نیاز آنها اختصیا  داده ایک. با توجه به شیرایط موجود  

بیایید میدیرییت ازم انجیام شیییود. بیا تهراه    مجیه بیه اییتیه تواه امیل نیز نیداریک طتی گیاز نیروگیاه  یا یوانی میدن خوا ید بود و بیا تو

متاتبه ای داشیتیک در خصیو  اییته شیرکت سییماه صیوفیاه امتاه امل با ناوگاه ری ی وجود دارد و در سیالیاه گذشیته نیز اسیتفاده  

ل کردیک که آیا امتاه ارائه خدمان ری ی وجود دارد یا اتی رونوشیت این نامه را به شیرکت راه آ ن تبریز ارائه دادیک و سیوا  .کرده اند

انجام شیده ولی  یوز پاسیخی دریافت نتردیک. کارخانجان  ید شیمالغرب ککیور نیز در اال ااویر با   30/9خیرق این متاتبه در تاریخ  

نبار ری یا اصیفهاه و یا اراک   طتی مواجه شیده اند. در اال ااویر تیها راه ال پیگیری ناوگاه ری ی می باشید اگر امتاه امل از ا

 وجود داشته باشد با  متاری راه آ ن این   یه را ال کییک.

بوه ری ی در این شیرایط موجود از بابت امتاه امل و پایین بوده  زییه  ا    :گفتگو  یشیورا  رخانهیمسیئول دب  میدرخکیان  نینسیر

 ورا یرح شود.. اییمورد به عیواه پیکیهاد می تواند در شبهترین پیکیهاد می باشد

: ما برنامه زمانی برای مودودیت زمسییتانی تهیه کرده ایک و اگر  مریک اریت خواهم مدیریت مصییر  شییرکت بر  میطقه ای اسییتاه

 چیاننه سازماه صیایع پیکیهاد و یا برنامه خاصی داشته باشد ما استقبال می کییک.

 پیشنهادات 

با ا یور شیرکت  ای توزیع بر  و بر  میطقه ای اسیتاهم شیرکت گاز اسیتاهم سیازماه صیمتم اتا  تبریز و نانجمن  ای  . کمیته ای  1

وااد ای تولیدی با مدیریت متاونت ا تصیییادی اسیییتاه  وااد ای   مزماه  جهت برنامه ریزی مدیریت مصیییر  بر  و گاز مربویه  

 ه آتی شورا ارائه گردد.تکتیل و گزارب را تار بروه رفت از این چالشم در ج س

  شی آما   یو اسیتان یمیدرج در اسییاد م   یاسیتهایخود را بر اسیا  سی   یمجوز ا یصییتت  یسیازماه صیمت اسیتاه و شیرکت شیهرک  ا.  2

 .یدیاستاه صادر نما  ی ا  رساختیموجود در ز  تیو ارف  نیسرزم

باشید    یمربویه م  یدسیتگاه  ا  یصیادره از سیو  یمجوز ا  یدیفرآ لیگذار در  ر اوزه مسیت زم تسیه  هیجذب سیرما  یتهیبه ا  تیباعیا.  3

  رو یگردد: وزارن ن یم  کییییهیادیداردم لیذا پ  ییوان  اریی و بسییی   دهیی نیپ ییدیکوچیک فرا  ا یی بیا مق  روگیاهیاخیذ مجوز ن  یتیهیو بیا توجیه بیه ا

در نووه صیدور    ی تیو تسیه   رار داده  یتولید پراکیده )مولد ای مقیا  کوچک( را مورد بازنگر  بعدسیتورالتمل اتصیال به شیبته میا

کوچک در   ا یبامق  ی ا  روگاهینسیبت به پرداخت مطالبان ن  رویوزارن ن  نیکوتاه مدنم مد نیر  رار د د.  منی  یمجوز در بازه زمان

در   آه جهیارسیال و نت  رویاسیتاه به وزارن ن  یو بر  میطقه ا زیع بر  تبریشیرکت توز  یاز سیو  کییهادانیپ  نی. ادیاسیر  و ت ا دام نما

 شورا گزارب گردد.  یج سان آت

اسیتاه    یانتقال بر  جیوب به شیمال ککیور برا  دوریکر   یجهت اسیتفاده از بر  مازاد جیوب ککیور در فصیول سیرد سیال از یر.  4

اسیتاه گزارب    یآه در شیورا جهی رار گرفته و نت  یریگیاسیتاه مورد پ  یدگاهیمجمع نما  یدر اسیر  و ت از سیو  میشیر   جاهیآذربا

 گردد.

پیکیهاد می گردد: اداره  م  نیروگاه  ای استاه نمی باشدتامین مازون مصرفی  پاایکگاه تبریز پاسخگوی  ان  . باعیایت به اییته تولید5

 کل راه آ ن آذربایجاه نسبت به امل مازون مورد نیاز کارخانجان سیماه صوفیاه ا دامان ازم را در اسر  و ت انجام د د.
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