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باسمه تعالی

جناب آقای مظفر علیخانی
معاون محترم امور استانها و تشکلهای اتاق ایران

جناب آقای علی مالیی
معاون محترم کسب و کار اتاق ایران

جناب آقای سید جواد زمانی
معاون محترم امور حقوقی و مجلس اتاق ایران

جناب آقای محمد قاسمی ششده
رئیس محترم مرکز پژوهشهای اتاق ایران

موضوع: روند تغییرات تعرفه گاز واحدهای صنعتی در ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ 

و آخرین اقدامات و دستاوردهای دبیرخانه شورای گفت و گوی ملی در این خصوص

با سالم و احترام؛

      همانگونه که مستحضرید قیمت انرژی مصرفی صنایع (برق و گاز) در سال جاری با ابالغ قانون بودجه به میزان قابل 

توجهی افزایش یافت. 

  در بند ط تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰، تعرفه گاز مصرفی صنایع مختلف براساس درصدی از تعرفه خوراک پتروشیمی 
به دو بخش تعرفه ۳۰ درصدی برای سوخت واحدهای پاالیشگاهی، پتروشیمی، فوالدی و سایر واحدهای تولید فلزات و 
کانیهای فلزی و تعرفه ۱۰ درصدی برای واحدهای سیمانی و سایر صنایع (بهغیر از نیروگاه) تعیین شد، و اجرای این بند 

قانون بودجه از ابتدای سال منجر به افزایش قابل توجه تعرفه گاز واحدهای صنعتی کشور گردید. 

  در این ارتباط در سال ۱۳۹۹ تعرفه گاز مصرفی صنعتی کشور بر اساس بخشنامه هیئت وزیران به انواع تعرفه صنعتی، 
فوالد و سوخت پتروشیمی و پاالیشی تقسیم می شد که تعرفه فوالد و سوخت پتروشیمی باالترین نرخ گاز بود. لذا با توجه 
به تفاوت قیمت تعرفه گاز فوالد و تعرفه گاز صنعتی، و محاسبه نرخ گاز برخی واحدهای صنعتی غیرفوالدی با تعرفه فوالد، 
مورد اعتراض شوراهای گفتوگوی استانی و تشکلهای اقتصادی قرار گرفت و جلسات متعددی در دبیرخانه شورای 
گفتوگو جهت تعیین صنایع مشمول تعرفه فوالد در سال ۱۳۹۹ برگزار شد. این جلسات و پیگیریهای دبیرخانه شورای 
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گفتوگو در اتاق ایران منجر به صدور نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گشت، به نحوی که معاونت مذکور 
طی نامه شماره ۱۰۰۳۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ تصریح نمود :

"نظر به بررسی های به عمل آمده در خصوص فرآیند تصویب مقرره فوق الذکر که به پیشنهاد سازمان برنامه و 

بودجه کشور صورتپذیرفته است و همچنین تفاوت آشکار در نقش گاز مصرفی میان تولیدکنندگان فوالد و 

فعاالن حوزه ریخته گری، منظور از گاز مصرفی بخش فوالد در مصوبه مذکور، گاز مصرفی تولیدکنندگان فوالد 

بوده و شامل سایر صنایع وابسته نظیر ریخته گری نمی شود."

  اما در ادامه در حالی که انتظار میرفت با ابالغ نظریه معاونت حقوقی، ابهام و اجحاف موجود در خصوص تعمیم تعرفه گاز 

فوالدی برای واحدهای صنعتی غیر تولیدکننده فوالد برطرف شود، مجدداً در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ عبارت "فوالدی و 

سایر واحدهای تولید فلزات و کانیهای فلزی" در بند ط تبصره (۱) قانون بودجه اضافه شد که با توجه به مشخص 
نبودن دامنه شمول دقیق قانون باعث گشت مجددا اعتراضات گستردهای در این ارتباط از سوی واحدهای تولیدی صنعتی 

شکل گیرد. 

  بدین ترتیب جلسه کارگروه تخصصی شورای گفتوگو در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شرکت ملی گاز، تشکلهای بخش خصوصی و شوراهای گفتوگوی استانی برگزار و 
مشکل مطرح شد. بدین ترتیب که با توجه به سوابق گذشته موضوع و اینکه نرخ سوخت در سنوات قبل توسط دولت تعیین 
میشده است، اینگونه برداشت میشود که منظور مقنن از عبارت "سایر واحدهای تولید فلزات و کانیهای فلزی" در قانون 
بودجه ۱۴۰۰، صرفا تولیدکنندگان باالدستی انواع فلزات و کانیهای فلزی (نظیر مس و روی) باشد و مشمول بقیه 
واحدهای صنعتی نمیشود؛ لیکن شرکت ملی گاز پس از تصویب قانون بودجه ۱۴۰۰، با تسری تعرفه گاز ۳۰ درصدی به 
صنایع وابسته و پایین دست فلزات مانند ریختهگری، نورد، بازیافت فلز و امثالهم، این شرکتها را با افزایشهای ۷۰۰ 
تا۸۰۰ درصدی هزینه قبوض گاز نسبت به سال ۱۳۹۹ مواجه نمود که ادامه حیات این شرکتها را با مشکالت عدیدهای 
مواجه مینماید. در حالی که این واحدهای صنعتی در واقع تولید کننده فلزات نیستند و صرفا از فلزات تولید شده از قبل 
نظیر فوالد و آلومینیوم به عنوان مواد اولیه استفاده مینمایند. لذا سوخت گاز نیز به منظور پیش گرمایش کوره و حرارت 

مشعل در این واحدها مصرف میگردد و میبایست با تعرفه سایر صنایع (۱۰ درصدی) مورد محاسبه قرار گیرد. 
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  با توجه به ابهام موجود در تعیین دامنه شمول این صنایع مصوب شد که دبیرخانه شورای گفتوگو برای رفع این ابهام، از 
مجلس شورای اسالمی استعالم نماید که موضوع طی مکاتباتی با رؤسای برخی کمیسیونهای مجلس (نامه شماره ۶۰۸۵ 

مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ و نامه شماره ۶۳۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱) پیگیری شد.

   سپس به استناد درخواست شورای گفتوگو، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون 
اساسی، جلساتی را در تاریخهای ۱۴۰۰/۰۷/۱۹، ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ و ۱۴۰۰/۰۸/۱۰با حضور نمایندگان وزارت نفت، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، بخش خصوصی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی، دبیرخانه 
شورای گفتوگو و تشکلهای بخش خصوصی از اتاق ایران برگزار نمود و منجر به صدور مصوبه نهایی این جلسات طی نامه 
شماره ۶۵۹۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ به انضام لیست پیشنهادی وزارت صمت در صنایع مشمول افزایش تعرفه گاز ۳۰ درصد 

شد. مصوبات کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید به شرح زیر می باشد.

در اجرای بند (ط) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور وصولی ۳۰% سایر واحدهای تولید فلزات و کانیهای  -۱
فلزی صرفا مشمول لیست اعالمی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح پیوست میباشد و شرکت ملی گاز ایران 

موظف است نرخ ۳۰٪ را بر اساس لیست اعالمی وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول نماید.

۲- شرکت ملی گاز ایران، اضافه دریافتی از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ در قبوض ماههای آتی منظور و از 
هزینه گاز واحدهای مربوط کسر کند.

۳- دیوان محاسبات کشور موظف است نسبت بر حسن اجرای مقرره فوق نظارت و گزارش نماید.

لذا با عنایت به این مصوبه، لیست صنایع مشمول تعرفه گاز ۳۰ درصد موضوع بند ط تبصره (۱) مشخص گردید و 
خوشبختانه سایر صنایع حوزه پایین دست فلزات از شمول پرداخت هزینه گاز مصرفی خود با تعرفه گاز واحدهای فوالدی 
خارج شدند و این موضوع با بخشنامه شماره گ۱۰۹۱۹۰/۰۵۰/۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ از سوی شرکت ملی گاز به 

شرکتهای گاز استانی ابالغ شد. اصل مکاتبات صورت گرفته و سایر مستندات در پیوست قابل دسترس می باشد.

با تجدید احترام


