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 چكيده

نرخ سوخت گاز تحويلي به صنايع پتروشيمي و پااليش نفت تا معادل نرخ خوراك گاز  افزايش

 شدن نرخيتك و دولت درآمد افزايش انرژي، پنهان يارانه كاهش هدفصنعت پتروشيمي، با 

 «14»رديف درآمدي ذيل تبصره  عنوانبه ،پتروشيمي صنعت به تحويلي طبيعي گاز نرخ

 اتخاذ آثارگزارش حاضر كه تحليلي بر  نتايجدر نظر گرفته شده است.  1401اليحه بودجه 

 منفي تأثيرصنعت پتروشيمي و پااليش نفت است، حاكي از  براين سياست افزايش قيمت 

هاي پتروشيمي به سبب كاهش حاشيه سود به نسبت زياد شركت سرمايه بازار بر سياست اين

هاي خوراك گازي( و پااليش نفت، با توجه به ارزش قابل توجه سهام پتروشيمي ويژه)به

ديگر تبعات اعمال  ازهاي پتروشيمي و پااليشي عرضه شده در بورس اوراق بهادار است. شركت

 وضعيت افتادن مخاطره به ،مايع خوراك هايپتروشيمياز  برخيشدن  دهزياناين سياست، 

 صنايع در جديد گذاريسرمايه انگيزه كاهش و رسيده برداريبهره به تازه هايپتروشيمي مالي

 باشند.مي حمايت از توليد مغاير سياست ،موارد همگي كه است نفت پااليش و پتروشيمي

نرخي شدن سوخت و خوراك گاز با هدف كاهش تبعات سياست مدنظر و تك لذا

 تبصره منابع( 5) رديف ذيل شده برآورد مبلغلحاظ تأمين  باو  هاطبيعي مصرفي پتروشيمي

پااليش  و پتروشيمي صنعت گاز سوختنرخ شود ، پيشنهاد مي1401اليحه بودجه  «14»

 کل کشور ۱۴۰۱بررسی الیحه بودجه سال 

  ی بر افزایش نرخ سوخت گاز در صنایعتحليل. ۳۲

  پاالیشگاهیپتروشيمی و 
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 پتروشيمينرخ خوراك گاز  به سال سه طي و تدريجاحياي فوالد به هاينيز مجتمع نفت و

 خواهد پتروشيمي گاز خوراك نرخ درصد 60 برابر هانرخ اين، 1401 سال در بنابراين. برسد

( 10%درصد ) نرخ معادل ده با گاز سوخت بودجه، اليحه مطابق نيز صنايع ساير بهراجع وبود 

حاشيه سود  كمتر كاهش بر مضاف ترتيب بدين. استنرخ خوراك گاز صنعت پتروشيمي 

)نرخ سوخت  بودجه اليحه در شده مطرح سناريو به نسبتهاي پااليشي و پتروشيمي شركت

 تقليل خوبي حد تا نيز قبلي دهش عنوان مخاطراتها(، معادل نرخ خوراك گاز پتروشيمي گاز

 در صنايع سوخت نرخ در اعمالي غييراتت يپذيربينيپيشقابليت  وجود دليلبه و يافته

 .داشت خواهد وجود جديد شرايط با تطبيقجهت  صنايع اين براي فرصت آتي، هايسال

سازي نرخ در صورت عدم اعمال سياست ارائه شده و اصرار بر اعمال سياست يكسان

هاد ، پيشن1401ها طي يك سال در اليحه بودجه يكساله سوخت و خوراك گاز پتروشيمي

درصد نرخ حاصل از فرمول  85معادل گاز صنعت پتروشيمي به  خوراكنرخ شود مي

يمي تغيير يافته و سوخت گاز صنعت پتروش هاقيمتگذاري خوراك گاز طبيعي پتروشيمي

يافته محاسبه شده هاي احياي فوالد با نرخ خوراك گاز تعديلو پااليش نفت و نيز مجتمع

( 10%صد )ت گاز با نرخ معادل ده دربه ساير صنايع نيز مطابق اليحه بودجه، سوخو راجع

 يافته صنعت پتروشيمي باشد.نرخ خوراك گاز تعديل

 

 مقدمه

ويژه صنايع ، افزايش نرخ سوخت گاز طبيعي تحويلي به صنايع، به1401در اليحه بودجه سال 

مورد استفاده قرار « 14»( منابع تبصره 5عنوان منابع رديف )پااليش نفت و پتروشيمي به
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كردن  ( قانون هدفمند1منظور اجراي ماده )، به1400است. در قانون بودجه سال گرفته 

، نرخ سوخت واحدهاي پااليشگاهي، پتروشيمي، فوالدي و ساير 15/10/1388ها مصوب يارانه

(، واحدهاي سيماني برابر ده 30%هاي فلزي برابر سي درصد )واحدهاي توليد فلزات و كاني

( نرخ متوسط خوراك گاز 10%غير از نيروگاه( برابر ده درصد ))به ( و ساير صنايع10%درصد )

( منابع 3هاي پتروشيمي در نظر گرفته شد كه منابع حاصله در رديف )تحويلي به شركت

قرار گرفت. از طرفي، نرخ متوسط خوراك گاز تحويلي به « 14»دريافتي جدول تبصره 

( قانون الحاق برخي مواد به قانون 1ماده )« الف»بند  «4»اساس جزء هاي پتروشيمي برشركت

 شود. ( تعيين مي2بخشي از مقررات مالي دولت )تنظيم

زايش از محل اف «14»( منابع تبصره 5نيز، ذيل رديف ) 1401در اليحه بودجه سال 

است  ميليارد ريال منابع ديده شده 944068نرخ سوخت گاز طبيعي تحويلي به صنايع، 

ورد ماين سياست بر صنايع پااليش نفت و پتروشيمي  آثاري شده كه در اين گزارش سع

 تحليل و بررسي قرار گيرد.

 

 تبيين موضوع

طبيعي  نرخي شدن نرخ گازبا هدف كاهش يارانه پنهان انرژي، افزايش درآمد دولت و تك

منابع حاصل مقرر شده است،  1401تحويلي به صنعت پتروشيمي، در اليحه بودجه سال 

هاي دستي، مجتمعها و صنايع پايينها، پااليشگاهنرخ سوخت گاز پتروشيمي از اصالح

شامل برق، آب، اكسيژن و غيره آنها معادل نرخ  احياي فوالد و مصارف مربوط به يوتيليتي

درصد نرخ خوراك  10ها، صنايع سيمان و ساير صنايع معادل خوراك گاز پتروشيمي

( 5تحت رديف ) «14»رد ريال به منابع تبصره ميليا 944068ها، به ارزش پتروشيمي
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%۴6خوراک

یوتيليتی

۲۰%

سایر مصارف

۳۴%

 77، حدود 1400اضافه گردد. براساس گزارش شركت ملي صنايع پتروشيمي در سال 

طبيعي در صنعت  ميليارد مترمكعب در سال( گاز 28ميليون مترمكعب در روز )حدود 

در ميليون مترمكعب  42درصد از اين مقدار معادل  54شود. حدود پتروشيمي مصرف مي

خوراك در صنعت  ميليون مترمكعب در روز براي 35و مابقي  1عنوان سوختروز به

، گاز مصرفي در صنعت پتروشيمي به تفكيك 1پتروشيمي مصرف شده است. در نمودار 

 مصارف مختلف آورده شده است.

 

 ۱۴۰۰طبيعی صنعت پتروشيمی در سال  . سهم مصارف مختلف گاز۱نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها طبق محاسبات انجام شده، درآمد حاصل از اصالح نرخ سوخت گاز پتروشيمي 

مطابق . همچنين شودبرآورد مي 2هزار ميليارد ريال 299)برابر با نرخ خوراك گاز(، حدود 

                                                 
هاي جانبي متمركز شامل سرويسكننده هاي تأمينيندي و سوخت مجتمعااين مقدار شامل سوخت فر .1

 هاي پتروشيمي فجر، مبين و دماوند است.شركت
سنت در هر مترمكعب متوسط سال  15معادل  هاپتروشيميگاز خوراك  نرخبيني پيشرقم حاصل با فرض  .2
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 هايصرف گاز طبيعي در پااليشگاهميزان م ،برنامه و بودجهاخذ شده از سازمان مار آبا 

 در سالميليارد مترمكعب  8معادل آنها  يدستنييپا عيو صناها خانهو تلمبهكشور  نفت

ي نفتي هاپااليشگاهدرآمد حاصل از اصالح نرخ سوخت گاز . لذا شودبيني ميپيش 1401

در ادامه تأثير افزايش نرخ سوخت گاز بر  .شودمي برآورد 1ميليارد ريال هزار 191حدود 

 شود.صنعت پااليش نفت و پتروشيمي ارائه مي

 

 هاپتروشيمی و نفتی هايپاالیشگاه گاز سوخت نرخ افزایش سياست تأثير بررسی

 صنایع این اقتصاد بر

هاي هاي پتروشيمي و پااليشگاهاجراي سياست افزايش نرخ سوخت گاز مجتمع آثاربا هدف ارزيابي 

آوري اين صنايع در برابر افزايش نرخ سوخت، از طريق انجام تحليل حساسيت نفتي، در ادامه تاب

تأثير سياست افزايش نرخ سوخت گاز بر  1در سناريوهاي مختلف انجام شده است. در جدول 

 هاي پتروشيمي خوراك گاز و مايع ارائه شده است.متوسط حاشيه سود مجتمع

  

                                                 
همچنين ميزان مصرف خوراك و سوخت گاز در صنعت  هزار لاير برآورد شده است. 230با نرخ تسعير  1401

و  8ترتيب برابر با مطابق با اطالعات اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه به 1401پتروشيمي براي سال 
 ميليارد مترمكعب در سال در نظر گرفته شده است. 5/12
در هر مترمكعب متوسط سال سنت  15معادل  هاپتروشيميگاز خوراك  نرخبيني رقم حاصل با فرض پيش .1

 هزار لاير برآورد شده است. 230با نرخ تسعير  1401
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 تحليل حساسيت افزایش نرخ سوخت گاز از طریق  .۱جدول 

 هاي پتروشيمیبرآورد حاشيه سود مجتمع

 شرح
وضع 

 موجود

 ۱ ۳ سناریو ۱ ۲سناریو  ۱سناریو 

نرخ سوخت معادل 

 نرخ خوراک

 85نرخ سوخت و خوراک معادل 

درصد نرخ حاصل از فرمول 

 قيمتگذاري خوراک گاز طبيعی

نرخ سوخت معادل 

نرخ درصد  6۰

 خوراک

متوسط 

هاي پتروشيمي

 گازي )درصد(

 5/36

متوسط 

هاي پتروشيمي

 مايع )درصد(

 5/19

 باو  ريال 8000و  26190ترتيب برابر با وضع موجود شامل نرخ خوراك و سوخت در هر مترمكعب به توضيحات:

نرخ  3و  2، 1برآورد شده است. در سناريوهاي  1400ماهه اول 6ها در لحاظ ميزان فروش و سود خالص شركت

زار ريال ه 230سنت بر مترمكعب با نرخ تسعير  15معادل  حاصل از فرمول قيمتگذاري خوراك گاز طبيعيخوراك 

 در نظر گرفته شده است.

 

 افزايش اجراي تأثير گاز، و مايع خوراك پتروشيمي هايشركت ماهوي تفاوت دليلبه

 طبق. دارد مجزا بررسي به نياز آنها، مالي وضعيت بر گاز خوراك نرخ معادل سوخت نرخ

 هاپتروشيمي سوخت نرخ افزايش و 1401 بودجه اليحه اجراي صورت در ،1 جدول نتايج

 21/42هاي پتروشيمي گازي از متوسط حاشيه سود شركت آنها، گاز خوراك نرخ معادل

 5/17به  75/20هاي خوراك مايع از درصد و حاشيه سود پتروشيمي 3/30درصد به 

                                                 
 توضيح داده خواهد شد.  هادر بخش پيشنهاد 3و  2هاي . درخصوص سناريو1
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شود در اثر مشاهده مي 1يابد. براساس آمار جدول كاهش مي 1400درصد نسبت به سال 

هاي خوراك ي، وضعيت مالي پتروشيم1401اعمال سياست پيشنهادي در اليحه بودجه 

 سويي از. گيردمي قرار بيشتري تأثير تحت مايع خوراك هايپتروشيمي به نسبت گازي

 عمدتا   هاپتروشيمي اين مايع، خوراك هايپتروشيمي خوراك هزينه باالي سهم به توجه با

 كه طوريهب دارند، گازي خوراك هايپتروشيمي به نسبت تريضعيف اقتصادي وضعيت

دهد در صورت اعمال سياست افزايش نرخ سوخت، تعدادي از برآوردها نشان مي

 ده خواهند شد. هاي پتروشيمي خوراك مايع زيانشركت

هاي جانبي ناشي از شايان ذكر است اين محاسبات شامل تأثير افزايش نرخ سرويس

. بديهي هاي جانبي نيستكننده سرويسهاي پتروشيمي تأمينافزايش نرخ سوخت شركت

هاي پتروشيمي هاي جانبي، حاشيه سود شركتاست در صورت لحاظ افزايش نرخ سرويس

هايي كه دليل هزينه باالي استهالك پتروشيميضمن بهدركاهش بيشتري خواهد داشت. 

ها تواند وضعيت مالي اين شركتاند، افزايش نرخ سوخت ميبرداري رسيدهاخيرا  به بهره

  ۱.درا با چالش مواجه كن

تأثير سياست افزايش نرخ سوخت گاز بر متوسط حاشيه سود  2در جدول 

 هاي نفتي آورده شده است.پااليشگاه

 

 

                                                 
دليل در دسترس نبودن اطالعات، امكان محاسبه دقيق اثر افزايش نرخ سوخت بر واحدهاي پتروشيمي . به1

صورت برآوردي قيمت تمام شده توليد يك اند، وجود نداشت. اما بهمدار توليد شدههاي اخير وارد كه در سال
 360ميليون دالر، حدود  400يند مشابه پتروشيمي زاگرس( در واحد متانولي با سرمايه ان متانول )با فرت  

هاي ويسكننده سردالر )با لحاظ افزايش قيمت سوخت واحد توليدي و اثرات افزايش سوخت واحدهاي تأمين
هاي جانبي خريداري شده واحد توليدي( محاسبه شد. اين در حالي است جانبي بر افزايش قيمت سرويس

 دالر بوده است.  420كه متوسط قيمت فوب خليج فارس متانول در سال جاري حدود 
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 تحليل حساسيت افزایش نرخ سوخت گاز از طریق .۲جدول 

 هاي نفتیبرآورد حاشيه سود پاالیشگاه 

 شرح
وضع 

 موجود

 ۱ ۳ سناریو ۱ ۲سناریو  ۱سناریو 

نرخ سوخت معادل نرخ 

 هاخوراک گاز پتروشيمی

درصد  85نرخ سوخت معادل 

نرخ حاصل از فرمول قيمتگذاري 

 هاخوراک گاز طبيعی پتروشيمی

 6۰نرخ سوخت معادل 

 نرخ خوراکدرصد 

پااليشگاه 

نفت تهران 

 )درصد(

9/10 7/81/910 

پااليشگاه 

نفت 

اصفهان 

 )درصد(

1/5 4/38/34/4 

پااليشگاه 

نفت تبريز 

 )درصد(

9/7 3/67/62/7 

 هاشركت لصخا سود و فروش ميزان لحاظ با و مكعببر متر ريال 8000با  برابروضع موجود شامل نرخ سوخت  :توضيحات

 رمولف از حاصلنرخ خوراك  3و  2، 1برآورد شده است. در سناريوهاي  1400 سال كل براي، 1400 اول ماهه6 در

 .است دهش گرفته نظر در ريال هزار 230 تسعير نرخ با مكعبسنت بر متر 15معادل  طبيعي گاز خوراك قيمتگذاري

 

 1401)اجراي اليحه بودجه  1در سناريوي  ،2بق اطالعات ارائه شده در جدول مطا

(، حاشيه هاپتروشيميگاز خوراك  تا معادل نرخها پااليشگاه گاز سوخت نرخافزايش و 

حاشيه  كاهش رغمذكر است علي شايانها كاهش زيادي خواهد داشت. سود پااليشگاه

                                                 
 توضيح داده خواهد شد.  هاپيشنهاددر بخش  3و  2 هاي. درخصوص سناريو1
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علت پايين بودن حاشيه سود اين واحدها بهدرصد،  3تا  1 به ميزان هاسود پااليشگاه

كاسته درصد  35تا  20 به مقدار هاي پااليشيشركتسودآوري درصد(،  10زير  )عمدتا 

 مواجه خواهد كرد.مشكالت اساسي را با واحدها  اينكه اقتصاد  شودمي

 

 بندي و ارائه پيشنهادجمع

ها به معادل وشيميطور كه اشاره شد يكي از اهداف سياست افزايش نرخ سوخت پترهمان

نرخي شدن قيمت گاز طبيعي تحويلي به صنعت پتروشيمي آنها، تك نرخ خوراك گاز

 «14»تبصره  منابع (5سياست مطابق مفاد رديف )رسد اجراي اين نظر ميهاست. لكن ب

هاي پتروشيمي و پااليش نفت ، به سبب كاهش حاشيه سود شركت1401اليحه بودجه 

هاي پتروشيمي عرضه شده در بورس اوراق با توجه به ارزش قابل توجه سهام شركتو 

 دهزيانين سياست، از ديگر تبعات اعمال ا داشته باشد. تأثير منفي بر بازار سرمايهبهادار، 

، به مخاطره افتادن وضعيت مالي مايع خوراك هايپتروشيمياز  برخيشدن 

گذاري جديد در صنايع برداري رسيده و كاهش انگيزه سرمايههاي تازه به بهرهپتروشيمي

 باشند.مي حمايت از توليد مغاير سياست پتروشيمي و پااليش نفت است كه همگي موارد

نرخي كاهش تبعات سياست مدنظر، با حفظ درآمد دولت و تك بنابراين با هدف

قابل بررسي  3و  2، دو سناريو هاشدن سوخت و خوراك گاز طبيعي مصرفي پتروشيمي

سياست و طي يك سال كند كه در سال آتي به يكباره حالتي را تصوير مي 2است. سناريو 

نرخ خوراك تعديل به معادل  نرخي شدن خوراك و سوخت گاز صنعت پتروشيميتك

درصد نرخ حاصل از فرمول  85معادل  و خوراك گاز نرخ سوختيافته پتروشيمي )

بيانگر وضعيتي است  3سناريو  ( اعمال شود وهاقيمتگذاري خوراك گاز طبيعي پتروشيمي
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كه با هدف افزايش تدريجي نرخ سوخت گاز و رسيدن به نرخ خوراك گاز صنعت 

درصد نرخ خوراك  60به معادل  گاز ، نرخ سوخت1401 سال، در سالسه پتروشيمي طي 

تا رسيدن ـ  درصد 60عدد  درصد به 20دو سال بعد هر سال و در رسيده گاز پتروشيمي 

 .اضافه گردد ـ به نرخ خوراك گاز پتروشيمي

درصد  85معادل و خوراك نرخ سوخت ) 2گرفته در سناريو مطابق برآوردهاي صورت

نرخ ) 3در سناريو و ( هاقيمتگذاري خوراك گاز طبيعي پتروشيمينرخ حاصل از فرمول 

، حاشيه 2و  1جداول در ( هادرصد نرخ خوراك گاز طبيعي پتروشيمي 60سوخت معادل 

نرخ سوخت ) 1هاي پااليشي و پتروشيمي كاهش كمتري نسبت به سناريو سود شركت

 ( داشته است.هامعادل نرخ خوراك گاز پتروشيمي

هاي پااليشي و پتروشيمي در شركت 2مازاد دولت از محل اعمال سناريوي درآمد 

همچنين اين ارقام درباره سناريو شود. هزار ميليارد ريال برآورد مي 199و  127ترتيب حدود به

نظر  ضمن آنكه با فروض در شود.برآورد مي ريالهزار ميليارد  128و  82ترتيب برابر ، به3

درصدي در نرخ خوراك، كاهش درآمدي ذيل  15بر كاهش مبتني 2 گرفته شده در سناريو

هزار ميليارد  100ترتيب به ميزان حدود به 1401اليحه بودجه « 14»( منابع تبصره 3) رديف

ها معادل بيني نرخ خوراك گاز پتروشيميم حاصل با فرض پيشارقاريال ايجاد خواهد شد. 

هزار ريال برآورد شده است.  230با نرخ تسعير  1401سنت در هر مترمكعب متوسط سال  15

معتبر هزار ريال( در سال آينده نيز  50كه نرخ خوراك گاز فعلي پتروشيمي )حدود  در صورتي

از محل اعمال «( 14»( منابع تبصره 5) ادامه يابد، درآمد مازاد دولت )ذيل رديفبوده و 

هزار ميليارد  292و  187ب حدود ترتيهاي پااليشي و پتروشيمي بهدر شركت 2سناريوي 

هزار  188و  120ترتيب برابر ، به3شود. همچنين اين ارقام درباره سناريو ريال برآورد مي
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( منابع 5)ذيل رديف ) ميزان درآمد مازاد دولت 3در جدول  شود.ميليارد تومان برآورد مي

ي هاسناريوبودجه و  هاي اليحههريك از سياستاز محل اعمال  اليحه بودجه(« 14»تبصره 

در دو حالت نرخ خوراك گاز پتروشيمي معادل  هاي پااليشي و پتروشيميدر شركت 3و  2

 سنت بر مترمكعب آورده شده است. 20سنت بر مترمكعب و  15

 

 « ۱۴»( تبصره 5ردیف ) منابعسهم بخش پتروشيمی و پاالیش نفت از . ۳جدول 

 در سناریوهاي مختلف. ۱۴۰۱الیحه بودجه 

 فرضيات بخش/سناریو
 پتروشيمی بخش سهم

 (ریال ميليارد)هزار 

 نفت پاالیش بخش سهم

 (ریال ميليارد)هزار 

 191 299 سنت 15 خوراك نرخ بودجه الیحه

)نرخ  ۲ سناریو

 و خوراک

 معادل سوخت

 نرخدرصد   85

 از حاصل

 (خوراک فرمول

 سنت 15 خوراك نرخ

 رقم به نسبت)تغيير 

 (بودجه اليحه

199 

(100-) 

127 

(64-) 

 سنت 20 خوراك نرخ

 رقم به نسبت)تغيير 

 (بودجه اليحه

292 

(7-) 

187 

(4-) 

)نرخ  ۳ سناریو

 معادل سوخت

 نرخدرصد  6۰

 (خوراک

 سنت 15 خوراك نرخ

 رقم به نسبت)تغيير 

 (بودجه اليحه

128 

(171-) 

82 

(109-) 

 سنت 20 خوراك نرخ

 رقم به نسبت)تغيير 

 (بودجه اليحه

188 

(111-) 

120 

(71-) 
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بيني نرخ خوراك طور كه آورده شد، در گزارش حاضر پيشذكر است همان شايان

سنت بر  15، در حالت كمينه معادل 1401گاز حاصل از فرمول قيمتگذاري در سال 

سنت است.  20اكنون اين نرخ بيشتر از كه هم نظر گرفته شده، درحالي مكعب درمتر

 هاي جهاني انرژي حاكي از افزايش قيمت گازانجام شده از قيمتهاي بينيهمچنين پيش

هنري هاب  نرخ گاز با توجه به حضور 1.هاي آمريكايي و اروپايي استر هابطبيعي د

هلند در فرمول قيمتگذاري  TTFانگليس و  NBPهاي آمريكا، هاب آلبرتاي كانادا و هاب

ها در سال خ خوراك گاز پتروشيميشود نربيني ميها، پيشنرخ خوراك گاز پتروشيمي

 رغم كاهش منابع دردر اين صورت عليكمتر نشود. در هر مترمكعب سنت  20از  1401

شود در بيني مي، پيشسنت 15براساس نرخ خوراك گاز  «14»نظر گرفته شده تبصره 

 «14»( منابع تبصره 5) ( و3هاي )م آورده شده در رديفارقمجموع انيز  3و  2 هايسناريو

 1401سنت در سال  20بيشتر از هاي خوراك گازي محتمل با نرخ 1401اليحه بودجه 

طور درواقع همان .، تأمين شودهزار ريال( 50)با فرض ادامه نرخ خوراك گاز فعلي حدود 

رغم آنكه عليسنتي  20مشخص است، در حالت نرخ خوراك  3هاي جدول كه از داده

هزار  944كاهشي نسبت به مبلغ  3و  2سناريوهاي در هريك از  مازاد درآمد حاصل

ميليارد ريالي اليحه بودجه خواهد داشت، اما به سبب افزايش نرخ خوراك گاز پتروشيمي 

( منابع 3نظر گرفته شده در اليحه بودجه، موجب افزايش درآمد رديف ) نسبت به نرخ در

مجموع درآمدهاي ريالي هزار ميليارد  1791كه مبلغ  طوريهخواهد شد. ب« 14»تبصره 

سنتي در  20با نرخ خوراك ، 1401اليحه بودجه « 14»( تبصره 5( و )3هاي )رديف

                                                 
1. World Bank: Natural Gas Price Forecast. 
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پيشنهادهاي لذا  يابد.مي تغيير 1831و  1949ترتيب به به 3و  2هريك از سناريوهاي 

بر نتايج حاصل از مبتنينامه داخلي مجلس شوراي اسالمي و با رعايت قانون آيينذيل 

 شود.ارائه مي 2و  1در جداول  3و  2 هايسناريو

 

 بودجه الیحه «۱۴» تبصره منابع( 5) ردیف متن در «دستیپایين صنایع» عبارت. ۱

 است الزم ،است یپاالیشگاه دستیپایين صنایع منظور چنانچه و بوده مبهم ،۱۴۰۱

   .شود تصحيح «پاالیشگاهی دستیپایين صنایع» صورتهب عبارت این

 پتروشيمی صنعت گاز سوخت و خوراک شدن نرخیتك: پيشنهادي اول اولویت. ۲

 سال سه طی

 واقعي نرخ رسدمي نظربه طبيعي گاز قيمت خصوصبيني روندهاي جهاني دربا توجه به پيش 

در سال  سنت بر هر مترمكعب 15بيشتر از نرخ برآورد شده  پتروشيمي طبيعي گاز خوراك

 بودجه اليحه «14» تبصره منابع( 5) رديفشود با تغيير متن بيني ميباشد. لذا پيش 1401

 ميزان در كاهشي اليحه، در شده ارائه سياست مخاطرات تقليل بر عالوه ذيل، شرح به 1401

 . نشود ايجاد اليحه در شده ارائه رقم با مقايسه در رديف اين از حاصل درآمد

 ذیل متن اسالمی، شوراي مجلس داخلی نامهآیين قانون رعایت با شودمی پيشنهاد

 :شود ۱۴۰۱ بودجه الیحه «۱۴» تبصره منابع( 5) ردیف متن جایگزین

 ۱۴۰۱ بودجه الیحه «۱۴» تبصره منابع( 5) ردیف اصالح

 دستیپایين صنایعو  هاپااليشگاه ،هامنابع حاصل از اصالح نرخ گاز سوخت پتروشيمي»

هاي احياي فوالد و مصارف مربوط به يوتيليتي شامل برق، آب، اكسيژن مجتمع ،پاالیشگاهی

ها، صنايع سيمان و ساير نرخ خوراك گاز پتروشيمي (60%) درصد شصتمعادل و غيره آنها 

 «هاپتروشيمي گازنرخ خوراك ( 10%ده درصد ) صنايع معادل

 طی پتروشيمی صنعت گاز سوخت و خوراک شدن نرخیتك: پيشنهادي دوم اولویت

 ۱۴۰۱ سال در و سال یك

 سوخت و خوراك شدن نرخيتك سياست اعمالدر صورت عدم اعمال پيشنهاد اول با فرض  
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( منابع 5شود متن رديف )پيشنهاد مي ،1401 سال در و سال يك طي پتروشيمي صنعت گاز

  به شرح ذيل اصالح شود. 1401اليحه بودجه  «14»تبصره 

 ذیل متن اسالمی، شوراي مجلس داخلی نامهآیين قانون رعایت با شودمی پيشنهاد

 :شود ۱۴۰۱ بودجه الیحه «۱۴» تبصره منابع( 5) ردیف متن جایگزین

 ۱۴۰۱ بودجه الیحه «۱۴» تبصره منابع( 5) ردیف اصالح

 دستیپایين صنایعها و پااليشگاه ،هامنابع حاصل از اصالح نرخ گاز سوخت پتروشيمي»

مربوط به يوتيليتي شامل برق، آب، اكسيژن  مصارف و فوالد احياي هايمجتمع ،پاالیشگاهی

ها، صنايع سيمان و ساير صنايع گاز پتروشيمي معادل نرخ خوراك تعديل شدهو غيره آنها 

 .هاشده پتروشيمي تعديلدرصد نرخ خوراك  10معادل 

نرخ حاصل از  (85%معادل هشتادوپنج درصد )طبيعي صنعت پتروشيمي به  نرخ خوراك گاز

( قانون الحاق برخي مواد 1ماده ) «الف»بند  «4»جزء  قيمتگذاري گاز طبيعي موضوع فرمول

 .«ودش( تعيين مي2بخشي از مقررات مالي دولت ) به قانون تنظيم

بصره ( منابع ت5در صورت اصرار بر اعمال سياست اصالح نرخ سوخت گاز مندرج در رديف ) .3

سازمان برنامه و بودجه  ،الزم شفافيت ايجاد منظوربه دارد ضرورت ،1401اليحه بودجه  «14»

هاي مجتمع ويژهبه صنعتي واحدهاي از برخي شدن دهزيان جبران براي مشخصي وكارساز

 خوراك مايع پتروشيمي در متن اليحه مشخص كند. 

 



 

 

 

 

 

 ۱۷۹۷6 :مسلسلشماره   شناسنامه گزارش

تحليلي بر افزايش . 32 كل كشور 1401بررسي اليحه بودجه سال  :عنوان گزارش

 پااليشگاهيپتروشيمي و  صنايعنرخ سوخت گاز در 
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 مرتضي نيكخواه نسب، فاطمه ميرجليلي :کنندگانوتدوینتهيه

 سعيد شجاعي مدیر مطالعه:

 مصطفي سعيدي همكار:

 سعيد شجاعي، ن معادي رودسريمحمدحس علمی: انناظر
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