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 12/12/1400 تهیه گزارشتاریخ  رویه اجرایی  -قانون شناسه

 واحدهاو نحوه محاسبه قبوض گاز  مصرفی  به افزایش قیمت گاز    صاحبان بنگاه های صنعتی و خدماتیبررسی اعتراض   عنوان موضوع

 مرجع طرح موضوع
 استان انجمن سازندگان ماشین، قطعه و مجموعه های خودرویی  

 انجمن صنایع همگن فلزی استان 

 شرح موضوع 

و    مطرح شرد  ت صرنایع در سرا  جاریمشرکا  به عنوان یکی از  1400صرنایع با تصرویق قانون بودجه سرا   مصررفی  افزایش گاز  

پیشرنااد اصراح بند (      ،دبیرخانه شرورای گفتگوی اسرتان نیز به دلیا اهمیت موضرو شرکا گرفت   اعتراضراتی از سروی تشرکا ها  

با عنایت به اینکه موضرو  از دیگر اسرتان  نمود   در هفتاد و هفتمین نشرسرت شرورای اسرتان  رح  را    1400  قانون بودجه  1تبصرره (

ویژه    کمیسرریون شررورای گفتگوی ملی قرار گرفت و بهدبیرخانه  در دسررتور کار  موضررو   ها نیز به دبیرخانه ملی ارجا  شررده بود،  

در ناایت    شرددر اتاق ایران تشرکیا   که جلسراتیارائه شرد  پ     قانون اسراسری  44و نظارت بر اجرای اصرا (  رونق تولیدجاش و  

 اتخاذ نمود:کمیسیون مربو ه مصوباتی به شرح ذیا  

صرفا    % سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی  30کا کشرور وصرولی   1400  قانون بودجه  1  در اجرای بند (   تبصرره (1

درصرد را بر اسرال لیسرت اعامی   30مشرمو  لیسرت اعامی وزارت صرمت می باشرد و شررکت ملی گاز ایران موت  اسرت نر   

 وزارت صمت وصو  نماید 

در قبوض ماه های آتی منظور و از هزینه    10/08/1400تا تاریخ   01/01/1400  شررکت ملی گاز ایران، اضرافه دریافتی از تاریخ 2

  زبور کسر نمایدگاز واحدهای م

   دیوان محاسبات کشور موت  است نسبت بر حسن اجرای مقرره فوق نظارت و گزارش نماید 3

  1400  قانون بودجه  1درصدی موضو  بند (   تبصره (  30از شمو  پرداخت    یبا این مصوبه سایر صنایع حوزه پایین دستی فلز

 توسط شرکت ملی گاز ایران به استان ها اباغ گردید   29/08/1400مور     3/050/10919خارج شد و  ی بخشنامه شماره گ

  ، اعام نمود:05/11/1400سرس  سرتاد هماهنگی اقتصرادی دولت با هدم حمایت از بازار سررمایه در واا و دومین جلسره مور   

اعما  سررق  نر  گاز صررادراتی    از زمان اباغ مصرروبهن نر  گاز خوراک پتروشرریمی ها بر اسررال فرمو  اباری وزارت نفت و با"

  نر  سروخت پتروشریمی ها، پاشیشرگاه ها و صرنایع پایین دسرتی، مجتمع های احیا   (حداکثر پنجاه هزار ریا   تعیین می گردد

درصرد نر     40فوشد و مصرارم مربو  به تاسریسرات عمومی پتروشریمی ها و پاشیشرگاه ها شراما برق، آی، اکسریژن و ریره معاد   

درصررد خوراک    10پتروشرریمی (حداکثر بیسررت هزار ریا   و هم نین صررنایع سرریمان و سررایر صررنایع معادن    خوراک گاز

 "ها تعیین شده است  پتروشیمی

از بامن ماه سرا   باای گاز مصررفی  با اباغ این مصروبه و اابت شردن نر  خوراک پتروشریمی، مشرکا شرناور بودن مبنای محاسربات  

در این  بندی صرنایع    بقه  موضرو لیکن    سراشنه بودجه ای حا شرد   با این اقدام مشرکات برنامه ریزی  شرد  رفعصرنایع    جاری برای

میزان  نو  فعالیت، گروه صرنعتی، محصروشت تولیدی،    صرنایع به لحا  اندازه،  با عنایت به اینکه   مورد توجه قرار نگرفتمصروبه نیز  

، لذا انتظار می رفت نحوه محاسربه گاز مصررفی نیز بر اسرال  متفاوت می باشرند  باهم  نحوه و مقدار مصررم انوا  انریی هاباره وری،  

  بقه بندی صنایع صورت گیرد تا در حق برخی از صنایع کووک و متوسط جحام نگردد 

بر اسرال اعام فعالین بخش خصروصری با اابت ماندن نر  خوراک پتروشریمی نیز باای گاز مصررفی واحدهایشران هفت برابر شرده و  

بر اسال  واحدهای تولیدی اجازه افزایش قیمت محصو   از سوی دیگر باتوجه به اینکه    خی از واحدها توان پرداخت آن را ندارند بر

 تورم ندارند، لذا ادامه فعالیت برای این واحدها دشوار شده و در صورت ادامه این شرایط، ارلق واحدها تعطیا خواهند شد 

(خدمات  صرادی مطرح شرده اسرت، افزایش درصرد مالیات بر ارزش افزوده، افزایش آبونمان  دیگر موضروعی که توسرط فعالین اقت

 مستمر  می باشد که با افزایش باای گاز مصرفی باعث تحمیا هزینه های مضاع  به واحدها می گردد 

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و مشکالت:

خوارک پتروشیمی تعیین    درصدی ازنر  گاز مصرفی واحدهای تولیدی    1400سا     بودجه  قانون  1(  بر اسال بند (   تبصره   1

را به شرکا علی الحسرای صرادر    قبض قطعی واحدهای تولیدی  نر  خوراک پتروشریمیشرناور بودن  به دلیا  شررکت گاز نیز     گردید

بود، با  اباام برای فعالین اقتصرررادی شرررده    جادای  موجقکه   این امر  نموده و مجددا در قبض بعدی مابه التفاوت را اعام می کرد 
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لیکن واحدهای     و اابت شردن نر  خوراک پتروشریمی حا شرد  05/11/1400سرتاد هماهنگی اقتصرادی دولت در مور   مصروبه  

کووک و متوسررط که به لحا  سرراختاری امکان رقابت کمتری دارند، قادر به پرداخت هفت برابری باای گاز مصرررفی را ندارند و  

 ن ه بازنگری در تعرفه تعیین شده صورت نگیرد، ارلق این واحدها ناوار به تعطیلی خواهند شد ونا

بر اسرال  قبوض گاز نیز    (خدمات مسرتمر   آبونماننر     به نسربت سرا  گذشرته،  واحدها  باای گاز مصررفیهفت برابری  با افزایش     2

باای گاز بیشتر باشد این نر  نیز افزایش پیدا کرده و باعث تحمیا هزینه  باای گاز افزایش پیدا کرده است  در واقع هر وه  میزان  

  بیشتر برای واحدهای تولیدی خواهد شد

کاهای  لیسرت  جاری، مالیات بر ارزش افزوده گاز مصررفی از  سرا   با اجرایی شردن قانون مالیات بر ارزش افزوده از اسرفند ماه     3

 شده است   ی تولیدیواحدها  هزینه هایکه این موضو  نیز باعث افزایش    است  ردهپیدا کدرصد افزایش    6  خارج شده و  عمومی

  اخذو واحدهای تولیدی بدون    می باشررداز وزارت متبو   با عنایت به اینکه افزایش قیمت محصرروشت تولیدی مسررتلزم مجوز     4

واحدهای    ی و دیگر حاما های انرییبرابری گاز مصررررف  7لذا افزایش قیمت   مجوز امکران افزایش قیمت محصرررو  خود را ندارد،

  نموده استرا با مشکات مالی روبرو کرده و ادامه فعالیت واحدها را دشوار  تولیدی  

بندی جلسه  جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1400/ 12/ 11مورخ 

  ،شررکت گاز اسرتان   ،اداره امور مالیاتی اسرتاناز    یندگانیبا حضرور نما  یدولت و بخش خصروصر   یگفتگو  یجلسره کارگروه شرورا

  ،انجمن رسرتوران های بین راهی و مراکز رفاهی اسرتان   ،انجمن صرنایع همگن فلزی اسرتان  ،انجمن سرازندگان قطعات خودرو اسرتان

با موضرو  بررسری مراتق اعتراض اعضرای تشرکا های اقتصرادی به افزایش قیمت    واحد حقوقی اتاق تبریز  تعدادی از صرنایع اسرتان و

 به شرح ذیا برگزار شد:ه قبوض گاز مصرفی  گاز و نحوه محاسب

  قانون بودجه سا   1بر اسال بند (   تبصره (  دیهمانگونه که استحضار دار:  نسرین درخشانی، مسئو  دبیرخانه شورای گفتگو 

  ی نر  خوراک پتروشیم  شناور بودن  ایشد که به دل  نییتع   یمیبراسال خوراک پتروش  یموضو  شناور بودن نر  گاز مصرف  یجار 

 شده بود که  نییتع  درصد  30  یفلز  عیصنا  یتمامدر این بند نر  باای گاز   نی  هم نکرد  جادیا  یدیتول  یواحدها   یبرا  یمشکات

  ی مل  رخانهیبه دب  شورا  گریاستان و د  یگفتگو   یشورا   از  ریقموضو     نیا  اجحام بزرگی بشمار می آمد   یدستپایین    عیصنا  یبرا 

محاسبه گاز    یشناور بودن مبنا  کنی  لدیگرد  یدست  نییو پا  یباش دست  عیصنا  ینر  گاز مصرف  کیآن تفک  جهیکه نت  دیارسا  گرد

  7علیررم اینکه بامن ماه سا  جاری قیمت گاز صنایع اابت اعام شده است  لیکن برخی صنایع از افزایش    نکرد   یرییتغ  یمصرف

درصد ارزش    ،یدر ارتبا  با نحوه محاسبه قبوض گاز مصرف  یاقتصاد  یاز تشکا ها   یرخب  هم نین برابری گاز معترض هستند   

 درخواست شفام سازی دارند  که به قبوض گاز اضافه شده    ید یجد  یها  تمیافزوده و آ

نند  باعث شده است اعضا نتوا   ،ی زیگاز بدون برنامه ر  متیق  شیافزا:  یون  اکبرپور پایدار، رئی  انجمن سازندگان قطعات خودرو

شوند، امکان    یم  یماه ناائ   رینر  ها در خرداد و ت  نکهیبه ا  تیتمام شده محصوشت خود ارتبا  دهند  با عنا  متیرا به ق  شیافزا  نیا

نر     شیبا گاز دارند و با افزا  میارتبا  مستق  یحرارت  اتی و     در عمل  یگر  ختهیواحدها از جمله ر  یوجود ندارد  برخ  متیق  شیافزا

موضو  که در حا     نیشده است  با توجه به ا  جادیا  متیق  شیبرابر افزا  10برابر و بعضا تا    7سا  گذشته حداقا    سهیگاز در مقا

  ید   موضو  بعدارندخود    یتومان اعام کرده اند، اعضا درخواست برگشت مبلغ مابه التفاوت را به حسای ها   500حاضر نر  اابت  

شده و از سه ماه    ی شفام ساز  دیشود با  یلحا  م  یاست  اگر قانون  افتهی  شیافزا  %15به    %9باشد که از    یدر مورد ارزش افزوده م

نر  حاما    شیکه مابه التفاوت وند ماه قبا از ما خواسته شود  افزا  ستین  حیشود  صح  یقبا از اجرا به صورت شفام ا ا  رسان

  ی عوارض گازرسان  یخواهد شد  از  رف   یبه ضرر مصرم کننده ناائ  تیتمام شده محصوشت و در ناا  متیق  شیباعث افزا  یانری  یها

 باشد    یم  شیافزا  زیمبلغ ن  نیباا  گاز ا  شی  لحا  شده است و با افزا%10گاز (  یاز باا   یاریبراسال مع

: هفته ای یکبار از سوی اداره گاز تادید  عاما شرکت باای تبریزباراد فرشاد، نائق رئی  انجمن قطعه سازان خودرو تبریز و مدیر

برابر شده  نیست  از تیرماه با دیماه    5به قطعی گاز می شویم درحالیکه شرکت ما قادر به پرداخت قبوض گاز صادر شده (که  
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میلیون تومان برای ما بدهی تعیین   103مبلغ    9پیامک ارسا  شده و تا برج    6دیماه به تعداد    23پیامکی برای ما ارسا  نشده و در  

 اعام شده است میلیون تومان بدهی برای شرکت    145مبلغ    11و    10بعاوه برج     شده است

: این مورد خاص یک شرکت بود و به دلیا شکستگی کنتور این  داوود زینالی، رئی  خدمات فنی و فروش عمده شرکت گاز استان

 مشکا پیش آمده است  

برابر شده   7 : قبوض گاز از ابتدای سا  تا کنون ، رئی  هیات مدیره شرکت آذر پاک خزر (حوزه لوازم خانگیمحمد کاتمی نژاد 

و اجازه این کار را نیز نداریم  واحدهای صنعتی با مشکا مواجه    بودهتا این حد ن  محصوشت تولیدی  است درحالیکه افزایش قیمت

برابر خواهد بود  در مورد ارزش افزوده هر    10ها در بودجه سا  جدید افزایش تا  شده اند و توان پرداخت ندارند  براسال شنیده  

ارزش افزوده ما باتکی  مانده است  استرداد ارزش    86درحالیکه از سا      سه ماهه یکبار اتاارنامه ارزش افزوده ارائه می دهیم

درصد آن استرداد    80ور که در قانون ذکر شده باید  افزوده برای واحدهای صادرکننده، سرمایه در گردش محسوی می شود  همانط 

درصد نیز راضی هستیم  در مورد محاسبه ارزش افزوده باید از مصرم کننده ناائی    50ما به    لیکن  درصد باقی بماند  20شود و  

ت می کنیم هم نین ارزش افزوده پرداخ  %9در حالیکه در کشور ما اینطور نیست، در زمان خرید ورق از فوشد مبارکه   اخذ شود

 حما و نقا، رنگ، ترموستات، واردات و عوارض گمرکی که در مجمو  از ما به تعداد مراحا موجود ارزش افزوده اخذ می شود   

: وند ماه درگیر این مسائا هستیم ولی راه به جائی نبردیم  تولیدکننده باید  علی اکبر بافر، مدیر عاما شرکت سسار رایان صنعت

شکا تولید باشد نه این مسائا  از شورای گفتگو انتظار داریم قبا از اجرای یک قانون نظر مشورتی را جمع آوری  به فکر حا م

و در ماه بعد برایمان بدهی    استبه صورت علی الحسای  ی که ارسا  می گردد  قبض های گازدر حا  حاضر     کرده و پیاده کند

واحدی که مصرم گرمایشی دارد    باشد  یم  یمعن  یالحسای ب  یبحث عل  زین  یاز نظر شرع    منظور و مابه التفاوت اخذ می کنند

ی  ی مثا به واحدی مصرم انر   نظر گرفته شود  برای آزاد کردن انریی باید مقدمات شزم فراهم شود  نباید با پتروشیمی یکسان در

 ئی دارد مالت دو ساله ای داده شود تا انریی خود را باینه کند   باش

: اخذ ارزش افزوده وند مرحله ای موجق ایجاد وحشرت  ابوالفضرا شروقی کجاباد، نائق رئی  انجمن صرنایع همگن فلزی اسرتان

افزوده باید یکبار از    ارزش  ملیهمینطور عاما اصرلی تورم و بی ارزش شردن پو      شرده اسرت  بخش خصروصریاقتصرادی بین فعاشن 

نفر نیرو دارد به خا ر افزایش نر  گاز مجبور به تعطیلی    700محصررو  ناائی و مصرررم کننده ناائی اخذ شررود  کارخانه ای که 

 شده است داشتند تعطیا    کاروی  رهشتاد نفر نی  تولیدی باواحد    40 بق آماریکه در دست داریم  شده است   

دهم اگر راه حلی برای این مشکا نیافتیم برای    : پیشنااد میانجمن واحدهای پذیرائی گردشگری استانجواد اجمالی، نائق رئی   

حا موضو  از بیت رهبری اقدام کرده و نامه ای به مقام معظم رهبری ارسا  و بیان کنیم با توجه به فرمایش رهبری در مورد  

 برابر شده است     7احدهای ما نیز  اقدامات صحیح نمی باشد  قبوض گاز واین  حمایت از تولید،  

: نمایندگان مجل  باید قبا از تصویق  کامبیز وحدی، عضو هیات مدیره انجمن متالویی استان، مدیر عاما شرکت ساند ذوی

گاز با تشکا ها و انجمن ها مشورت می کردند  در مورد جدو  تعیین شده از سوی صمت باید براسال مصرم    یقانون افزایش باا

؟ در کا نظر بنده این است که این  گرفتهنظر    مد  1400گاز از تاریخ ابتدای سا     یتجدید نظر شود  ورا باید تغییرات باا   واحدها

 قانون باید به حالت قبا خود برگردد   

  بامن ماه سا    6بر اسال بخشنامه های صادره باای گاز تا    داوود زینالی، رئی  خدمات فنی و فروش عمده شرکت گاز استان:

به صورت   500هزار، صنایع  5بامن ماه تا آخر سا  برای صنایع پتروشیمی  6جاری  بق روا  قبلی شناور حسای شده است  از  

، صنعت    5000نیز برای خوراک پتروشیمی    1401خوراک پتروشیمی تعیین شده است  در بودجه سا     %40اابت و فوشدی ها  

رصد مالیات بر ارزش افزوده نیز بر اسال قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ  در نظر گرفته شده است  د  2000و فوشد    500
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درصد و بعد از آن با   9بامن ماه با نر   13تعیین شده که براسال تاریخ کنتور خوانی می باشد که قبا از  15%،  13/10/1400

به بعد با عنوان خدمات مستمر در قبوض   97  درصد محاسبه شده است  عوارض، که معاد  همان آبونمان است از سا   15نر   

در حا  حاضر فرصتی باقیست تا عنوان شده است، براسال ترفیت مشترک ها متفاوت می باشد و با باای گاز سرشکن می شود   

ا  و یا مجل  منعک  شود  قبا از اتمام سا  بودجه باید رایزنی صورت گیرد ت بخش خصوصی اگر پیشناادی وجود دارد از  ریق

 تغییرات شزم در صورت امکان لحا  شود   

 ر وه اسال تعیین می شد؟: نر  ها قبا از بحث شناور بنسرین درخشانی، مسئو  دبیرخانه شورای گفتگو

  تومان   104تومان، صنعت    263برای فوشد    99نر  ها در سا     داوود زینالی، رئی  خدمات فنی و فروش عمده شرکت گاز استان:

   شناور لحا  شده است   1بند (   تبصر ه (   01/01/1400خوراک متغیر بود  از تاریخ  و  

: با اینکه این مبلغ قابا قبو  نیست ولی حتی اگر مدنظر همین باشد  یون  اکبرپور پایدار، رئی  انجمن سازندگان قطعات خودرو

 ماه سا  بعد در نظر بگیرند تا واحدهای صنعتی بتوانند در این مورد (برای افزایش قیمت تمام شده  تصمیم گیری کنند  از تیر

افزایش مبلغ برای امسا  وه شناور و وه    کامبیز وحدی، عضو هیات مدیره انجمن متالویی استان، مدیر عاما شرکت ساند ذوی:

ا از سا  بعد لحا  کنند  افزایش برای سا  بعد نیز باعث افزایش قیمت تمام شده خواهد  اابت را پرداخت نخواهیم کرد، افزایش ر

   شد بود و این به ضرر همه خواهد  

  6و اباغ شد و به مدت    قیارزش افزوده در خرداد ماه تصو  دیقانون جد:  رامعلی وراری، معاون مدیر کا امور مالیات های استان

و گاز    عیگاز ما  یشرو  شد  در قانون قبل  13/10/1400  خ یآن در تار  یآن در نظر گرفته شد که اجرا   یاجرا  یبرا   یماه مالت قانون

خاص  بقه    یجزو کاشها  دیجد  نونشد  در قا  یارزش افزوده م  %9شده بود و شاما    ی بقه بند  یعموم  یجزو کاشها  یعی ب

و    یفروشگاه  یها  انهیپا  یارزش افزوده، بر مبنا  دیشده اند  قانون جد  یدرصد  15بر ارزش افزوده    اتیشاما نر  مالشده و    یبند

که مشکات موجود از جمله موضو  پرداخت ارزش    میکن  یحرکت م  یبه سمت  دیباشد در واقع در قانون جد  یم  انیسامانه مود

سامانه ابت    نیدر ا  دیبا  یارزش افزوده، فعاشن اقتصاد  دیود  در قانون جدقانون حا ش   نیتوسط مصرم کننده، به کمک ا  دهافزو

و    یبه ابت دفاتر، معامات فصل  یازیسامانه صادر خواهد شد که به تبع آن ن  نیفروش از ا  یصورت حسای ها  هینام کنند و کل

 نخواهد بود     ازیو فروش ن  دیاعام خر

علت افزایش قیمت گاز، وابسته بودن بودجه به این موضو  می    عمده شرکت گاز استان:داوود زینالی، رئی  خدمات فنی و فروش  

 باشد، قبض صادر شده درآمد خزانه محسوی می شود و از اختیار شرکت گاز خارج می باشد  

اید درخواستی  گاز و جاش تعرفه از مامترین دردره صنایع می باشد  ب  ی: افزایش ساشنه باا ناصر امامی فرد، امور حقوقی اتاق

برنامه و  داشته باشیم که در حیطه صاحیت و اختیارات شرکت گاز استان باشد  قبا از قوانین گاز قوانین مادر از جمله قانون  

می باشد که بند (ه  تبصره یک در رابطه با گاز می    1401در حا  حاضر مجل  در حا  بررسی قانون بودجه    و     داریم بودجه  

اشن صورت گیرد دولت برای تامین هزینه های گازرسانی و هزینه های صنعت گاز نیاز به بودجه    ستینیاز است بای  اقدامی  باشد، هر

در این  د  شدارد و افزایش باا  گاز  بیعی می باشد  اگر درخواست اصاح تعرفه گاز داشته باشیم کسری بودجه را مطرح خواهد 

داد  تا تمامی محاسبات بر اسال   "ISIC"، کدعیاستاندارد صنا ی بقه بند یالملل نیب ستمیس راستا می توان پیشنااد استفاده از 

اگر اداره صنعت و معدن نیز براسال این کد صنایع را کدینگ و کارشناسی کرده،     بقه بندی و میزان استفده صنایع تعیین گردد 

می توان در کنار تعرفه    حتی  ، بسیاری از مشکات واحدهای تولیدی حا خواهد شد تعرفه صنایع کووک و بزرگ را مشخص کند

، مدیریت شود   ها  یدی ناشی از افزایش قیمتتا دردره ها و آسیق وارده به واحدهای تولدر نظر گرفته شود    ها مشوق هائی لحا   
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باید بخش خصوصی بسته پیشناادی کارشناسی شده داشته باشد و به نمایندگان مجل  ارائه دهد و به این صورت موضو  را  

 مدیریت کرد   

بعدی  احتمالی  ت  ارائه دادند تا از مشکا  1401: آقای امامی پیشناادی برای   نسرین درخشانی، مسئو  دبیرخانه شورای گفتگو

با توجه به اینکه به  ،  1400پیشگیری شود  در جلسه شورا می توان از دیوان محاسبات و بازرسی کا نیز دعوت کرد و برای سا   

 د   نمو  صت پایان سا  رسیدیم درخواست فر

گرفته در بن بست قرار  عصنای برابر کردن قبوض گاز، 7: با ابوالفضا شوقی کجاباد، نائق رئی  انجمن صنایع همگن فلزی استان

مبلغ تعیین شده ای با سود پایین بر روی   برابر قبوض گاز مواجه هستیم از  رفی دیگر موت  شده ایم 7اند  از  رفی با افزایش 

    اینصورت مجرم شناخته می شویم  ریرنماییم که در    کاش درج

: نخودپزان ممقان از این مورد معام شده  ا شرکت باای تبریزباراد فرشاد، نائق رئی  انجمن قطعه سازان خودرو تبریز و مدیرعام

باشد  پیشنااد مشخص ما نیز اینست می  برگشت    قاباپ  قانون     تومان محاسبه می شود  100با نر   باای گاز مصرفیشان  اند و  

بر اسال  تومان پرداخت کنیم     100بیشتر از    1400برای سا     نیستیم که برای قطعه سازان نیز به همان نر  قبلی برگردد  ما قادر  

 گاز کوره آجرپزی از نر  خوراک گاز پتروشیمی مستثنی شد مجل  باای  با رای نمایندگان    ،بامن  3خبرگزاری مار در تاریخ  

اندسی کشاورزی دارای  واحد نخود پزی که از جااد یا نظام م  داوود زینالی، رئی  خدمات فنی و فروش عمده شرکت گاز استان:

 پروانه باشد، محصو  کشاورزی محسوی شده و تعرفه متفاوت خواهد داشت   

  100: برای واحدهای نخودپز تجاری نیز  باراد فرشاد، نائق رئی  انجمن قطعه سازان خودرو تبریز و مدیرعاما شرکت باای تبریز

 تومان حسای می کنند 

: در زمان تنظیم قانون مالیات بر ارزش افزوده، درخصوص  پذیرائی گردشگری استانجواد اجمالی، نائق رئی  انجمن واحدهای  

مشکا صنعت گردشگری به مجل  مراجعه کردیم و مشکا صنعت خود را تا حدودی حا کردیم  برای حا مشکا باید از  ریق  

 د را ارائه داده و پیگیری کنیم  شورای نمایندگان اقدام کرد یا سریعا به تاران نزد نمایندگان رفته نامه پیشناادات خو

درخواست اصاح تعرفه گاز با همراهی دیوان محاسبات و    1400: برای سا   نسرین درخشانی، مسئو  دبیرخانه شورای گفتگو

بر این اسال بایستی افزایش  برای پرداخت تا تایید اصاحیه را داشته باشیم     فرصتو هم نین درخواست    ارائه دهیمبازرسی کا  

 گازی که دارای توجیه اقتصادی برای صنایع می باشد محاسبه گردد    باای

: بنده انتظار داشتم صنعتگران این خواسته را داشته باشند: دولت یا هر  رامعلی وراری، معاون مدیر کا امور مالیات های استان

تمام شده تولید    یآاار هزینه ای برای باا مرجعی که در قیمت گذاری تاایر دارد زمانی که قانون یا مصوبه ای تصویق می کنند که  

همزمان باید قیمت تمام شده تولید کننده نیز لحا  شود و تولیدکننده مجاز به افزایش درصدی از قیمت نیز باشد      خواهد داشت

صنعتگران نیز در ها، متقابا آاار این موضو  برای   به عنوان پیشنااد کلی، هر افزایش قیمت لحا  شده در قوانین بودجه و تبصره

 نظر گرفته شود و مجوز افزایش قیمت بی قید و شر  لحا  شود   

: باید پیشناادی دهیم که معقو  باشد به نظر بنده پیشنااد  جواد اجمالی، نائق رئی  انجمن واحدهای پذیرائی گردشگری استان

 درصدی قیمت اقام    10درصدی داشته باشیم با افزایش    100

: در مرحله او  درخواست عدم افزایش را داریم ولی اگر افزایش خواهد  ار، رئی  انجمن سازندگان قطعات خودرویون  اکبرپور پاید 

 بود برحسق تورم باشد  
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ابت شده در پروانه ها، با توجه به اینکه    "ISIC"درمورد کدهای    داوود زینالی، رئی  خدمات فنی و فروش عمده شرکت گاز استان:

نسبت به محصو  متفاوت می باشد و باید تفکیک شوند، برای نتیجه گیری باتر در این پیشنااد باید    سام انریی در صنعت ها

 دقت کافی لحا  شود تا هر صنعت و محصو  نسبت به سام مصرفی انریی خود لحا  شود  

 صمت می باشد  وزارت  بر عاده کارشناسان  خصوص  در این    اتاار نظر:  نسرین درخشانی، مسئو  دبیرخانه شورای گفتگو

 پیشنهادات 

  نیب  سررتمی رح اسررتفاده از سرر   1401در قانون بودجه    یانری  یحاما ها  یتعرفه ها نییاسررتان در برنامه تع  ندگانیجمع نمام   1

کووک و متوسرط به مجل  ارائه داده و اقدامات    یدیتول  یاز واحدها  تی  با هدم حماISIC(  عیاسرتاندارد صرنا  ی بقه بند  یالملل

  ندیآن معمو  فرما  قیشزم را جات تصو

کووک و متوسط سبق بروز مشکات    یتوسرط واحدها  تعیین شرده تعرفه  با  1400سرا     یپرداخت گاز مصررف  نکهیبه ا  تیبا عنا   2

  یها  گاز شرکت  یت گاز استان مبالغ قبوض مصرف، شرکدیاز تول  تیحما  یدر راستا  گردد  یم  شناادیلذا پ،  شده است  یمال  دهیعد

  در این راستادیوان  دینما  افتدری  ماهه  …نموده و با اقسا  حداکثر    طیرا تقس  می گردند  یصمت معرف  زمانکه توسط سا  یدیتول

 محاسبات استان و بازرسی کا استان باشرکت گاز همراهی شزم را مبذو  نمایند 

  1400واحدهای کووک و متوسرط در شررایط اقتصرادی حا  حاضرر قادر به پرداخت باای گاز مصررفی سرا     با توجه به اینکه  3

واحدهای یاد شرده، توسرط سرتاد هماهنگی اقتصرادی دولت مورد    1400گردد: تعرفه گاز مصررفی سرا    نمی باشرند، لذا پیشرنااد می

 بازنگری قرار گیرد   

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 ن1400قانون بودجه سا      1

   قانون اساسین44اجرای اصا (ظارت بر  نکمسیون جاش و رونق تولید و    10/08/1400مور     65921  اباریه شماره  2

 نرانیگاز ا  یتوسط شرکت مل  29/08/1400مور     3/050/10919بخشنامه شماره گ   3

    ستاد هماهنگی اقتصادی دولتواا و دومین مصوبات    06/11/1400مور     139584به شماره  اباریه     4

 

 


