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 تاریخ برگزاری 22/8/1398

 شماره جلســه: 2

 

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

        

 دستورکار جلسه: 
 ژیانر کمیسیون دستورکارهای و رویکردهانقشه راه و  ،کلی  اهدف پیرامون اعضا نظرات نقطه و دیدگاهها جمعبندی 

 انرژی کمیسیون ذیل مرتبط های کمیته تشکیل خصوص در اعضا نظرات اخذ 

 

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

 اتاق بازرگانی برگذار شد 2ساختمان شماره  در انرژیاعضای کمیسیون با حضور  22/8/1398مورخ 

 :شرح مذاکرات  

ی را برای های جد ، چالشدر کشور یهنگفت انرژ ارانهی . باشد، اقتصاد سامان نخواهد گرفت یرواقعیغ یانرژ یحامل ها متیکه ق یتا زمان

به بخورد.  ژی رقماقتصاد رقم زده است. همین امر باعث شده تا هم منابع ارزشمندمان از دست برود و هم مشکالتی برای فعاالن بخش انر

 یا به درستنعت برق رص دکنندگانیو تول مانکارانیتواند خدمات پ ینم متولی این حوزه در کشور، برق بهایبودن ن یواقع واسطهبه  ،طور مثال

 دیه کاهش سوبس، نسبت ب ضمن کنترل تقاضا دیو با ستیقابل تداوم ن یانرژ یهابه حامل دیپرداخت سوبس یفعل تیوضعدر  . پاسخگو باشد

و ظرفیت سرمایه  این بخش به مصرف مسرفانه و هدررفت منابع منجر می گردد، عدم ساماندهی  از سویی . شوداقدام  هامتیق یسازیو واقع

 .  گذاری را از این بخش دریغ می کند

احبنظران و فعاالن ، ص ، کمیسیون انرژی  با حضور نخبگان برای اولین بار در اتاق مشهد بنا به احساس نیازی که در این بخش وجود داشت

رت و مشو یشیاندهم گام های نخستین بعضی سردرگمی ها و ابهامات وجود دارد اما امید داریم که با. طبیعتا در  این حوزه شکل گرفت

 .  ع شود، منشا اثرگذاری واق تخصصی -شفافیت الزم در اهداف و رویکردها ایجاد گردد و این ساختار مشورتی ، ونیسیکم یاعضا

 لیرا ذ یرد مختلفتواند موا یمبه شمار می آید و کشور  یرساختیاز مباحث ز ی: بحث انرژ خاطرنشان کرد مشهداتاق  یانرژ ونیسیکم سیرئ

از  یدر حوزه انرژ یگذار هیسرما لیو تسه یگذار هیسرما طی، شرا نو یها یانرژ ، یانرژ یها ارانهیبحث  ؛ . به طور مثال قرار دهدخود 

 ی اعضا ارائهاز سو یتایعمل یراهکارها هاآن یبرا تا ردیگبقرار  یابیو ارز یمورد بررس ونیسیکم این ند درنتوا یکه م هستند یجمله مباحث

 شود.

تاسفانه نه به عنوان مبرق را  ، های زیادی پیرامون آن مطرح می شود . برای نمونهمهمی است که بحث یمباحث گریاز د «یاقتصاد انرژ»مقوله 

 ظف به ارائه آن است.دانند که دولت مو یم یصرفا برق را خدمت زین ی. برخ میشناس یم تیلوکس به رسم ییبلکه به عنوان کاال یواقع یکاال

 . این جنس نگرش ها باید اصالح شوند تا قدر و قیمت انرژی مغتنم شناخته شود

 و ساختارهای ریگمیتصم یحاصل را به نهادها جیو راهکارها را دارد تا نتا شنهاداتیموضوعات و ارائه پ لیو تحل یبررس فهیوظ ونیسیکم

 . منتقل کند تصمیم ساز

ی نرژا عی، صنا نفت و گاز ، بانیپشت عی)صنا ستیز طیو مرتبط با مح یانرژ عیتوسعه کسب و کار در صنا،  ونیسیکم یخصوص اهداف کلدر 

 یهکارهارا یجو و جست و یانرژ یها خشفعال در ب یبه مشکالت بنگاه ها یدگی، رس (ی انرژ یحامل ها دیتول عیو صنا یمیپتروش عیصنا ،

داف اه نیرتاز جمله مهم  ستیز طیو مح یمربوط به انرژ یکسب و کارها یها نهیدرزم دیجد یمشکالت و خلق بسترها نیا یمناسب برا

 یرهاراهکا یرسبر ، ستیز طیو مح یانرژ حوزهاستان در  یو توسعه سهم بخش خصوص شیافزا ینقشه راه برا هی. تههستند  یانرژ ونیسیکم

 ی، بررس انسبز است عیو صنا ستیز طیحوزه مح ، افتیباز مسائل حوزه ،این بخش در  یو خارج یداخل یگذاران بخش خصوص هیجذب سرما

 یسشنا بیسآهمچنین و زباله ها و  عاتیاز ضا یو استحصال انرژ افتیبازبخش هایی نظیر  در یبخش خصوص یگذار هینحوه حضور و سرما

 .به شمار می آید  یانرژ ونیسیکم فیوظا نیاز مهم ترو ... کشور  یدر بخش انرژ یر بخش خصوصحضو در مورد
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تنگناها و  ییشناسا و اقدامات یطیمح ستیو ز یاقتصاد ،ی فن یریامکان پذ ،های ما  تیفعال از در هر حوزه یاقتصاد های لیپتانس ییشناسا 

 د.نکن یم میرا ترس ونیسیکه نقشه راه کم هستند یرفع موانع از جمله مباحث

 یم دیتول ، برق ابورشین میدر جاده قدواقع  یشمال روگاهی، در نبرآورد می شوند هزار تن در روز  2که حدود  یشهر یپسماندهاشهرداری از 

 مهم انجام گرفته برای تحقق این الزم یمطالعات و امکان سنج واقع شده ، مشهد یلومتریک 35در که  زین یامیم دی. در محل دفن جدد کن

 . است

 ، ر باشدسب و کاک ییهدفش شکوفا دی، با شود یم جادینهاد ا نیدر ا یونیسیحال اگر کم رونق کسب و کار است یبرا یبستر یاتاق بازرگان

 .اد کند تا کارآمدی الزم را برای فعاالن این بخش ایج شود نییتع و شفاف خوب اریبس باید ونیسیکماین لذا اهداف 

 گریاز د زین یانرژ از منابع یانتیص ی. موضوع بهره بردار باشد ونیسیکم یها تیاهداف و اولو در زمره دیبا زین یمصرف انرژ یساز نهیبه

 .ردیگبدر کانون توجه قرار  دیاست که با یمباحث

 عیورد از صنام 25خوشبختانه تاکنون  و میداد لیتشک عیصنا رانیرا در انجمن مد یمصرف انرژ یساز نهیسال است که کارگروه به 5ما 

 .انجام گرفته است یبازه زمان این درنیز  یو اقدامات خوب به جمع اعضای این کمیسیون پیوسته انداستان 

بر چه  ونیسیمک ، . به طور مثال مدنظر خود برسد یتواند به اهداف و چشم اندازها یم ییها استیمشخص کند که با چه س دیبا ونیسیکم

 د تافرینی کرمی توان نقش آ چگونه نیدهد؟ همچن شیرا افزا ریدپذیدتج یو سوخت هاداده را کاهش  یلیفس یتواند سوخت ها یم یاساس

 هیداتحا یهش هامطالعات و پژو نیآخر دیبا جهینت نیحصول به ا ی. لذا براگردد  تیتقو یو بخش خصوصشده محدود ،  اقتصاد دولت محور

 .دهیم قرار  یابیو ارز یرد بررساروپا را مو

. ت شده اس دیاکت ریدپذیتجد یها یبه صراحت بر استفاده از انرژ ، ششم توسعه برنامه . در سند میدفاع کن ریدپذیتجد یها یاز انرژ دیما با

 .میدار ازین تسلط دارند، یانرژ یها یگذار استیکه بر س یبه متخصصان یتیریو مد یفن یرو ما عالوه بر متخصص ها نیاز ا
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 انرژی  کمیسیون ذیل مرتبط های کمیته تشکیل : 

 نرژی اکمیته بهینه سازی مصرف آب ، الف (                                                                         

 تولید پراکنده  وکمیته انرژی های تجدید پذیر   ب (                                                                         
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 کمیسیون انرژی

 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

 

 اهداف کلی کمیسیون

انرژی ، آب و ) صنایع پشتیبان نفت و گاز ، صنایع مانند انرژی و آب توسعه کسب و کار در صنایع  -1

 انرژی ( آب و صنایع پتروشیمی و صنایع تولید حامل های 

انرژی و جستجوی راهکارهای مناسب برای آب ، رسیدگی به مشکالت بنگاه های فعال در بخش های   -2

 این مشکالت 

 انرژی آب و خلق بسترهای جدید در زمینه های کسب و کارهای مربوط به  -3

صنایع انرژی ، آب و از، صنایع سازی مصرف )صنایع پشتیبانی نفت و گه بهینه ارائه راهکارها درزمین -4

 (انرژی آب وحامل های  دپتروشیمی و صنایع تولی

 انرژی و صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه آب ، انرژی آب ، توسعه صادرات  -5

 نقشه راه کمیسیون

 شناسایی پتانسیل اقتصادی در هر حوزه فعالیت  -3

 فعالیت ها  محیط زیست امکان پذیری فنی ، اقتصادی و  -1

 شناسایی تنگناها و رفع موانع  -2

 شرح وظایف کمیسیون

انرژی و محیط آب ، تهیه نقشه راه برای افزایش و توسعه سهم بخش خصوصی استان در بخش های  -1

 زیست 

انرژی ، حوزه  آب و بررسی راهکارهای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی در حوزه -2

 یع سبز استان بازیافت ، حوزه محیط زیست و صنا

 بررسی نحوه حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی استان برای فرآوری انرژی به جای خام فروشی  -3

 پسماندهاانرژی از آب ، بررسی نحوه حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازیافت و استحصال  -4

 ن خراسان رضوی انرژی کشور خصوصا در استاآب ، آسیب شناسی از حضور بخش خصوصی در بخش  -5

آب ، قانون اساسی و فرصت های جدید برای سرمایه گذاری در حوزه  44رصد سیاست های کلی اصل  -6

 و حوزه محیط زیست  )پسماند (  انرژی ، حوزه بازیافت ضایعات
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انرژی کشور در افق چشم انداز خصوصا کشورهای همسایه آب ، امکان سنجی صادرات تجهیزات بخش  -7

 استان 

شناسایی و ارائه راهکار در زمینه بهینه سازی مصرف آب ، انرژی و ایجاد بستر مناسب در زمینه  -8

 سرمایه گذاری اقتصادی مناسب 

توسعه کسب و کار در صنایع آب ، انرژی از طریق بهینه سازی مصرف آب ، انرژی و بهره برداری و  -9

 یانت از منابع انرژی ص
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