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 ن انرژیکمیسیو صورتجلسه

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگزاری 20/9/1398

 شماره جلســه: 3

 

 رئیس جلسه: شادمان دبیر جلسه: تمیزی ساعت شروع 7:30 ساعت خاتمه: 9:30

        

 دستورکار جلسه: 
 ه:       الف (    کمیته انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکندبررسی برنامه های آینده کمیته های تخصصی   -1

 ب (    کمیته بهینه سازی مصرف آب و انرژی                                     

 

 اعضا کمیته های تخصصی زیرمجموعه کمیسیون انرژیـ                           

 وه برگزاری جلسات کمیته های تخصصهم اندیشی درخصوص نحـ  

 میته های تخصصتای فعالیت کدر راسری تعیین الویت کاـ                                                                                                

 بررسی برنامه های آینده کمیته های تخصصیتعیین  ـ                        

 بررسی اثراث افزایش نرخ حاملهای انرژی و یارانه صنعت -2

 سایر موارد-3

 

وز چهارشنبه ر صبح 7:30 ساعت در رضوی خراسان کشاورزی و معادن ، صنایع بازرگانی اتاقانرژی جلسه کمیسیون مین سو

کشاورزی  وایع ، معادن مرکز آموزش و تحقیق اتاق بازرگانی ، صنساختمان  در انرژیاعضای کمیسیون با حضور  20/9/1398مورخ 

 . برگذار شد 252واقع در بلوار وکیل آباد بین هنرستان و سامانیه جنب بیمه پارسیان شماره 

 :شرح مذاکرات  

تخاذ از سوی دولت ی اجبران یهااستیسباید مورد بررسی قرار بگیرد و به موازات آن  رانیصنعت در ا یانهیبر ساختار هز یانرژ ارانهیاثر حذف  *

 خواه یانرژ یحامل ها متیاصالح قتخصیص یابد. ها  ارانهی یبه بخش صنعت از محل قانون هدفمندساز ی ویژهاعتبارگردد. در این چارچوب باید 

ا رهای دیگر رک آن بازاکه شو کبارهیو نه به  شودانجام  یجیبه صورت تدر گریاصالح جنس نیکه اضرورت دارد و ناخواه انجام خواهد گرفت اما 

ی جبران یهااستیستخاذ اشود.  گرفته دهیسهم صنعت ناد دیبار نبا نیا رد،یگبانجام  یانرژ یدر حامل ها یمتیق شی. اگر افزانیز متاثر از خود سازد

 یشتری به آنفشار ب تولید و صنعت ما با هزینه های فراوانی دست به گریبان بوده و نبایدبرای این بخش ضرورت دارد چون همین حاال بخش 

درصد به  50محل نیود از امطرح شد که مقرر ب ی نیزانرژ ارانه، موضوع ی 91و  90در سال   یانرژ ینرخ حامل ها شیبه دنبال افزا.  تحمیل شود

 .تعلق نگرفت دیبه بخش تول یا ارانهیاما  ابدی صی( تخصیه بخش دولتدرصد ب 20 و دیدرصد  به بخش تول 30)  یصورت نقد

 یقانون را برا نیا یرادرصد خالص وجوه حاصل از اج 30 تا دولت مکلف است، ها  ارانهی یقانون هدفمندساز 8ماده  یینامه اجرا نییبراساس آ

 ،یدیولت یواحدها در یمصرف انرژ یساز نهیبه اختصاص دهد تا صرفوجوه اداره شده  ایو  التیسود تسه ارانهی ایبالعوض  یپرداخت کمک ها

 یر فناوراصالح ساختا شود.ربط  یذ ییاجرا یمصرف توسط دستگاه ها یالگو تیرعا ویی به صرفه جوو همچنین کمک  یمسکون ،یخدمات

 ب و فاضالب،آهنده دخدمات  یاز شرکت ها یبخش انیجبران ز ر،یدپذیآب و توسعه منابع تجد یانرژ یبهره ور شیدر جهت افزا یدیتول یواحدها

بصره ت نیا لیه ذرح شدموارد مط گریو ... از د یرنفتیغ دراتتوسعه صا د،یاز تول تیدر چارچوب قانون، حما یگسترش و بهبود حمل و نقل عموم

 است. یقانون

تر است. ابی های بیشو ارزی طرح می شود نیازمند کار مطالعاتیمسائلی که در ارتباط با افزایش بهای حامل های انرژی و یارانه های این بخش م *

یز مورد ننکته را  نیا دیاباست اما  حی، صحمی باشد تر نییپا کایآمر و نیچ ی حوزه اروپا،با کشورها سهیدر مقا رانیدر ا یانرژ یحامل ها متیق

شاهد  نینزب متیق شیکه در خصوص افزا یاتفاق شود. دهینسبت به درآمد سرانه هر کشور سنج دیبا یانرژ یحامل ها بهای توجه قرار دهیم که

مان گونه که مشابه ، ه شوک بود کی نیبنز متیق یدرصد 300 شیافزا گرید انیشود نه اصالح. به ب یگفته م« شوک»در اقتصاد به آن  م،یبود

 انجام یتدست کار مطالعا نیاز ا یموارد برایبایستی  .میشاهد بودرا آن بر تورم  ریارز و تاث متیق شیدر خصوص افزاو  97اتفاق را در سال  نیا

 شده ارائه شود.  دییتا یمرجع علم کیو آمار و اطالعات به  ردیگب
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 هجینت نیبه ا مینجام دادکه در خصوص نرخ برق ا یبرابر ارزان تر از فالند است، برحسب پژوهش 70برابر ارزان تر از آلمان و  15 رانیبرق ا* 

ها کشور نینه امدسرابه نسبت درآ یانرژ یحامل ها متیبا در نظر گرفتن ق یحت و... ایتانیچک، بر مچونه ییبرق در کشورها متیکه ق میدیرس

 نیوص بنزمطلب در خص نیاند االبته ناگفته نم ست.ا ایدن یبرق ها نیارزان تر وجز رانیتوان به صراحت گفت برق ا یاست. لذا م رانیگران تر از ا

 1000 نیبا بنز یساوم میکن هاسرانه آن کشور بر درآمد میرقم را تقس نیاست که اگر ا وروی 1.18 نیبنز متیق ،کند، به طور مثال یصدق نم

 نیگران تر وجز رانیدر ا نینزعنوان کرد که ب دیاست با افتهی شیزاهزار تومان اف 3به   ریاخ یروزها یط نیبنز متیخواهد بود. حال اگر ق یتومان

 نهیهز درصد از 70 شور ماشود، چرا که در ک یواقع زیمسکن ن متیابتدا ق دیعرضه شود با یواقع متیبخواهد با ق نیست. اگر بنزایدن یها نیبنز

  درصد است. 23و در آلمان  18 شیرقم در کشور اتر نیاست که ا یدر حال نیا ، شود یکارگر صرف مسکن م کی ی معیشتیها

ث که دولت بح میکن برق اقدام یحامل انرژ شینسبت به افزا میتوان یم یما زمان و شود یصنعت برق طراح یفلسفه فکر یستیدر وهله نخست با

 کرده باشد. یمسکن را سامانده

ه نحو مطلوب بها  یانرژ نیاز ا و ... است اما یباد ،یدیخورش ،یلیفس یها یاز انرژ ها اعم یانرژ یتمام دیرتبه برتر در تول یکشورها وجز رانیا *

به  دیبا میکن سهیمقا ییروپاا یحامل برق را با کشورها متیاگر ما ق م،یداشته باش  ژهیو دیمصرف سوخت تاک یساز نهیبر به دیکند. با یاستفاده نم

وارد شورها ک گرین را دآ گرید را خود و چند درصد یانرژ نیکند؟ چند درصد ا یم نیخود را از کجا تام یکه اروپا انرژ مینکته توجه داشته باش نیا

 یواقع یرژان یها حامل متیآن است که ق یانرژ یاز فروش حامل ها ییبه حوزه صرفه جو ارانهیعمده عدم پرداخت  لیاز دال یکی؟ می نماید

 ه حوزه صرفهبرد که وجود دا یگرید یها تیاولو نکهیا ایماند و  ینم یباق یانرژ ییاختصاص به بحث صرفه جو یته صندوق برا یو مبلغ ستین

 شود.  ینم ییقانون اجرا نی. لذا عمال اابدی ینم صیتخص یعتبارا ییجو

رده خرضه کند تا ردم عمبه  میرا به صورت مستق یانرژ دیبا یکنند. در واقع بخش خصوص نییرا مردم به عنوان مصرف کننده تع ینرخ انرژ دیبا*

است و  یصوصخ بخش بر عهده دیصرفا تول رانیاست اما در ا یبخش خصوص اریدر اخت ییاروپا یدر کشورها  عیو توز دی. تولردیشکل بگ یوشفر

که در  یلیفس یها یبه انرژ نه دولت، با توجهکند  نییعرضه و تقاضا تع دیرا با یانرژ یحامل ها متیق گذاشته شده است.آن بر عهده دولت  عیتوز

 .میباش ینرخ انرژ یبه دنبال آزادساز دیکشور وجود دارد، با

 یها به تازگ هارانی یازپرداخت شد، در آن زمان چون قانون هدفمندس عیها به صنا ارانهی یدر چند دوره از محل هدفمند یمبالغ 90و  89سال *

 ین هدفمندقانو 8بصره لذا ت ،افتیامر تداوم ن نیاما با گذشت زمان ا کندعمل  قانون نیبه ا تا دولت بود اریدر اخت یشده بود و بودجه خوب بیتصو

 ای وباال  هیرماگشت سنرخ باز لیعمال به دل یانرژ ییصرفه جو ی. پروژه هادینرس یاست به سرانجام یاسالم یها که مصوبه مجلس شورا ارانهی

 متیق شیها و افزا نهارای یاند که اعتبار حاصل از هدفمندساز دهیرس یبه مرحله ا عیصنا یفعل طیشود، در شرا ینم یاتیآن عمل یباال یها نهیهز

گاز  ل قطع برق ومشک ریبر درگیانرژ عیاست.هر ساله صنا یبخش خصوص اراتیاخت شیآن ها از دولت، افزا یتقاضا اخواهند بلکه تنه یبرق را نم

 یم خود اختصاص را به از صادرات یدارند و بخش ییباال دیشوند که تول یمحسوب م یعیصنا در زمرهدر استان ما  عیصنا نیحال ا هستند، به هر

 ینم آن نیسنگ یاه نهیزه لیاستفاده کنند اما به دل نیگزیخواهند از سوخت جا یکه با مشکل قطع گاز مواجه هستند و م عیاز صنا یدهند.  برخ

 نیقوان براساس عیناشکالت صماست، لذا اگر  یمطلوب اریامر بس میقرار ده یسررا مورد بر نیکه قوان نیا بهره بگیرند. نیگزیجا یتوانند از انرژ

بعضا  .کرد میخواه ه کسبمربوط ینهادها یرا با همکار یقابل قبول یچند جلسه، خروج یالزم ارائه شود، پس از برگزار یموجود مطرح و راهکارها

س د حال براساته انداش یخوب ییصرفه جو ،نیمصرف سوخت در سطح استان وجود دارند که براساس قوان یساز نهیدر سطح سازمان به ییپروژه ها

ود ر یم دیام اله است حصورت نگرفت یحوزه اقدام نیاما متاسفانه در ا ردیگبتعلق  ارانهیواحدها  نیبه ا دیصورت گرفته با ییصرفه جو زانیم

 مسائل حل و فصل شود  نیرا فراهم کند تا ا یفرصت یمصرف انرژ یساز نهیبه تهیکم

 رانیز اا شیمراتب ب به ییاروپا یدر کشورها یاریبس یچرا که درآمدسرانه و فاکتورها م،یکن سهیمقا ییاروپا یکشورمان را با کشورها دیما نبا*

 است. 

به بخش صنعت  یا ارانهیشد و  یاتیها عمل ارانهی یقانون هدفمند 8ماده  بیتصو یمطرح شد، در ابتدا ارانهی یبحث هدفمندساز 90در سال  *

 یعنوان م یکه برخنیبخش صنعت متضرر شده است. ا افته،ی شیافزا یانرژ یحامل ها متیهر زمان که ق.  نداشت یروند تداوم نیتعلق گرفت اما ا
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را مدنظر  یاسیو س یموجود اجتماع یاز پارامترها یاریبس یستیچرا که با ست،ین یحی، مطلب صح ارزان است رانیدر ا یانرژ یکنند که حامل ها 

 یتخصص یها و کارگروه ها تهیتوسط کارشناسان خبره و صاحبنظر و در کم دیبا یانرژ یحامل ها متیدر خصوص ق شنهاداتیقرار داد. ارائه پ

 ارائه گردد. یاتیو عمل یعلم یتا راهکارها ردیگبصورت 

 

  مصوبات جلسه:
 تعیین اعضا کمیته های تخصصی زیرمجموعه کمیسیون انرژی و دعوت برای تشکیل جلسات در هفته های آتی  -1

 الف (    کمیته انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده     

 ب (    کمیته بهینه سازی مصرف آب و انرژی      

 مصوب دوره نهم کمیسیون های تخصصی اتاق ایران و قرارگرفتن دردستورکارجلسات شامل :بررسی اولویت های کاری  -2

  پیگیری تاسیس نهاد رگوالتوری انرژی در ایران 

 قیمت حامل های انرژی  حپیشنهاد ساختار نحوه اصال 

 بررسی مدلهای معامالت و پروژه های انرژی با حضور بخش خصوصی 

 ه انرژی با مالحظه تجارب جهانیبررسی فرایند خصوصی سازی در حوز 

 مشهد یات نمایندگان اتاقهو تهیه گزارش ) کار مطالعاتی ( به  15/10/1388قانون هدفمند کردن  یارانه ها مصوب  8بررسی و عدم اجرا ماده  -3

 انرژی ( کمیسیونمحترم اعضا ) ارائه دهنده 

 با استانداری . 15/10/1388کردن  یارانه ها مصوب قانون هدفمند  8بررسی عدم اجرا ماده  انجام مکاتبات و -4

 ارائه دهنده )کارهای گزارش) طرح مطالعاتی (  از موضوع  نیازهای انرژی آب شهرکهای صنعتی مشهد و بررسی چالشها و ارائه راهدریافت  -5

 (شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی

 

 

 

 
  :جلسه نحاضری

  آقایان:

                                                                                             - ویسی/کیومرثی/قجاوند/مهدیزاده/خوشحال/نصرآبادی/مدنی/کفاش/سروری/گردونی/وطن پرست

 شریفی/نجاتی/کمالی/حکاک/بامشکی/درویشان/باقران مافی/جوشش/وارسته/نمازی/آزاده 

 : هاخانم

   -  آزاد/ اورعی / ندا بچرانلوئی/

 غایبین جلسه:
  آقایان:

 -علوی /رامش/منصوریانکریمیان/بارجینی خباز/موسوی/معین تقوی/عنانی/بشیرنژاد// اشرفی

 خانم ها :

 -اسالمی 


