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 :دستوركار جلسه

 هاي توليد همزمان برق و حرارت سيستم"، "هاي تجديدپذير گذاري در زمينه انرژي هاي سرمايه فرصت "ارائه گزارش با موضوعات  .1
 .رضويدر استان خراسان  "گاز طبيعي مايع شده در مقياس كوچك "   و"

 "مالي در بازار سرمايه تأمينهاي نوين  روش "رساني در خصوص همايش اطالع .2
 

        
هاي بهبود محيط كسب و كار و كارآفريني، صنعت،  مالي به طور مشترك با كميسيون تأمينگذاري و  سيزدهمين جلسه كميسيون سرمايه   

و  هاي مذكور كميسيون معدن و صنايع معدني در نهم دي ماه در محل مركز آموزش اتاق بازرگاني صنايع و معادن، با حضور رؤساي محترم
هاي  لت و بخش خصوصي و مديرعامل محترم شركت شهركوئيس محترم دبيرخانه شوراي گفتگو دنمايندگان، ر هيأتاعضاء محترم 

 .گذاري، صنعت، معدن و اساتيد محترم دانشگاه آغاز به كار كرد نظران عرصه سرمايه صنعتي خراسان و جمعي از صاحب
ها با  م كميسيونمالي ضمن خوش آمد گويي به ميهمانان و اعضاء محتر تأمينو  گذاري سرمايهدر ابتدا آقاي مهندس باقري رئيس كميسيون 

بين و تيم همراه ايشان به ارائه گزارش پرداختند كه در ادامه به طور مختصر برخي  توضيح اولين دستوركار، جلسه را آغاز و سپس آقاي دكتر پيش
 .شود هاي گزارشات مزبور بيان مي ترين بخش از مهم

ترين مباحث مطرح  مهم كه "تجديدپذير با نگاهي به وضعيت حال حاضر جهان هاي انرژي گذاري سرمايههاي  فرصت "اولين موضوع مورد بررسي 
 :بخش زير صورت گرفت 6شده در 

 هاي تجديدپذير در ايران وضعيت مصرف انرژي و سهم انرژي .1

 هاي تجديدپذير انواع انرژي .2

 مديريت انرژي .3

 توليد پراكنده و يا توليد همزمان برق و حرارت .4

 سايي مصرف گاز پيكهاي جايگزين خط لوله و  روش .5

 هاي دولتي مالحظات اقتصادي و حمايت .6

 . توسط آقاي دكتر جباري ارائه گرديد هاي توليد مشترك برق و حرارت ري مربوط به سيستماگذ هاي سرمايه فرصتدر بخش دوم 

كنندگان به هر دو انرژي نياز دارند اين ايده مطرح  در حالي كه عموم مصرف .گيرد كنندگان قرار مي در ايران هم برق و هم گاز در اختيار مصرف
توان از اين روش استفاده كرد كه در محل  در صورتي مي. است CHP كننده منتقل شود و اين مفهوم اوليه  ها به محل مصرف شود كه نيروگاه مي

 .يسيته به حرارت كمتر از يك باشدمصرف نسبت الكتر

 : وجود دارد CHPبراي دو روش عمده 

 .انجام گرفته برق توليد شود فرآيندانجام شود و از حرارت توليدي حاصل از  فرآيندابتدا  .1
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 .هاي مورد نظر انجام گيرد ابتدا برق توليد و از مازاد حرارت باقي مانده ساير فعاليت .2 
ها  درجه باشد براي استفاده از اين سيستم 200تا  100 ها بين هاي بزرگ و عموم صنايعي كه حرارت مورد نياز آن ها و مجتمع ساختمان

 .مناسب هستند

توليد همزمان برق و حرارت در بازار فردوسي مشهد  هاي آخرين بخش ارائه مربوط به آقاي مهندس سنگين بود كه در آن نمونه اجرا شده از سيستم
 . ارائه شد

 :نمودندها موارد زير را مطرح در ادامه رؤساي محترم كميسيون

  هاي تشويقي هاي تجديدپذير بايد سياستو استفاده از انرژي براي اجرا: و صنايع معدني پورفتح اهللا رئيس محترم كميسيون معدن دكترآقاي
 هاي بيشتري در اين بخش صورت پذيرد اين در حالي است كه مشكالت زيادي نيز وجودبنابراين بايد حمايت. قابل اجرايي وجود داشته باشد

 .هاي نوين در بخش صنعت و معدنگذاري، عدم ثبات قوانين و عدم استفاده از تكنولوژيدارد از جمله؛ سرمايه
 اي در زمينهسپس دبير محترم كميسيون معدن پيشنهاد انجام پروژه CHP در نزديكي سرخس در معدن فعال زغال سنگ : را مطرح كردند

رارت زيادي توليد مي كنند و مي توان از اين حرارت براي توليد برق استفاده كرد بنابراين اين وجود دارد، كه اين كوره ها حكوره  40حدود 
 .باشد CHPمعدن مي تواند گزينه خوبي براي مطالعه موردي در زمينه 

 هدفمندي و عدم گذاري صنعت در اين حوزه عدم اجراي درست يكي از موانع سرمايه: آقاي مهندس احمدي رئيس محترم كميسيون صنعت
اعالم آمادگي . شودمالي در داخل است كه در اين زمينه مطلوب عمل نمي تأميننكته دوم بحث  .باشدپرداخت سهم صنعت در اين حوزه مي

 .ها CHP كوچك مقياس و پيشنهاد براي تشكيل جلسه مشترك مشابهي با موضوع هاي LNG در جهت توليد
 از آنجا كه تعداد صنايع كوچك و متوسط بسيار بيشتر : آقاي مهندس حميدي رئيس محترم كميسيون بهبود محيط كسب و كار و كارآفريني

در ادامه اين  شود مياز صنايع بزرگ است و اين صنايع بودجه الزم جهت استخدام كارشناس انرژي تجديدپذير در اختيار ندارند پيشنهاد 
هرگاه دولت يارانه اي به صنعتگران داده است در .تا مشاوره الزم به صنعتگران داده شود شوددر اين زمينه تشكيل  صصيتخاي كميتهنشست 

ه تا كجا مجوز داده خواهد شد اين بايد مشخص كرد كه در اين زمينميانه راه رها كرده و مشكالت زيادي براي صنعتگران ايجاد شده است بنابر
 . پي نداشته باشدتا مشكالت قبلي را در 

  در اين زمينه آسيب شناسي انجام شود و اگر قوانين : كميسيون كشاورزي، آب و صنايع تبديليآقاي مهندس شريعتي مقدم رئيس محترم
و توجيه  ها لخانه اي مزيتهاي مختلف كشاورزي از جمله بخش گ بخش در .مخلي وجود دارد اتاق در رفع آن همكاري الزم را به عمل آورد

  .گذاري خواهيم بود شاهد جهش سرمايهمثبت بودن شود كه در صورت اقتصادي بررسي 
 .مطرح شدپرسش و پاسخ و بيان نظرات اعضاء محترم حاضر در جلسه  در ادامهسپس 

تا توليد برق با هزينه هاي تجديدپذير با ورود تكنولوژي توليد سيليكون گذاري مشترك در پروژه انرژيپيشنهاد همكاري در خصوص سرمايه •
 .ميليون يورو 400
كم مصرف انرژي در استان، تحقيقات انجام  هاي توليد نان با دستگاه پيشنهاد همكاري دوجانبه با اتاق در خصوص اجراي پروژه •

تمام  براي انجام اين پروژه بايد. كاهش دهد% 75دانش بنيان توانسته مصرف انرژي را در اين زمينه تا  هاي شده در شركت
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كم مصرف تبديل كنيم كه در اين صورت كمتر از سه سال قيمت تمام  هاي موجود در نانوايي ها را به دستگاههاي دستگاه 
 .شده برگشت داده خواهد شد

در اين زمينه تا كنون مطالعات زيادي انجام شده است كه با استفاده از . در حوزه انرژي معادن زغال سنگ از توجه همگان به دور مانده است •
در اين زمينه خصوصاً  گذاري سرمايهبنابراين براي صنعتگراني كه مصرف كننده برق هستند . خواهد شد 3/1آن قيمت تمام شده ذغال سنگ 

 .ي كه در دسترس تر است مانند طبس توجيه اقتصادي را به دنبال خواهد داشتدر جاهاي

هاي تضميني خود را كاهش داده  اما دولت قيمت. هاي بادي و خورشيدي بوده است گذاران خارجي در سال جاري انرژي بيشترين تمايل سرمايه •
 .ها در اين زمينه رخ داده است گذاري سرمايه% 60ذشته تا كنون با اين حال از سال گ .و نرخ ارز نيز واردات را دچار مشكل نموده است

هاي  ها استفاده كرد مجموعه صنايع معدني سنگان خواف است، اين منطقه مركز ثقل انرژي توان از آن جهت تجميع انرژي بهترين مكاني كه مي •
و توسعه  تأمينشود كه با همت سازمان صمت و شركت  پيشنهاد مي. بادي و خورشيدي و مورد مناسبي در اين خصوص خواهد بود

 .شودهاي زيرساختي انجام  هاي شرق پروژه زيرساخت
و در  شود مياي خراسان رضوي تشكيل  استانداري و دبير شركت برق منطقهتجديدپذير با رياست معاونت اقتصادي  هاي كميته اجرايي انرژي •

 .بادي اين مجموعه پاسخگو خواهد بود هاي تجديد پذير به خصوص انرژي هاي خصوص مباحث انرژي
 مصوبات و دبيرخانه اين در شده تشكيل جلسات از گزارشي ارائه به خصوصي بخش و دولت گفتگو شواي دبيرخانه رئيس لبافي آقاي جناب ادامه در
 و بدوي هيأت دو اجتماعي تأمين سازمان نمودند، بيان حضار استحضار جهت را وگو گفت شوراي جلسه آخرين مصوبات ايشان. پرداختند آن

 ها، پرونده باالي حجم به توجه با كه داشت وجود هيأت يك فقط تجديدنظر هيأت در. ندارد وجود مشكلي استان بدوي هيأت در. دارد تجديدنظر
 تجديدنظر دوم هيأت شد مصوب. نمود مي ايجاد كارفرمايان براي مشكالتي آنها به رسيدگي كه شد مي ارسال تهران به رسيدگي براي آنها از تعدادي

 ميل از خارج جرايمي داراي كارفرما و اجتماعي تأمين بين اختالف دليل به كه حسابي خوش كارفرمايان: دوم مصوبه. گردد تشكيل استان در
 سازمان كه مواردي درمقرر گرديده . شد مي فرستاده تهران به بايد آن از بيش اما بررسي استان در تومان ميليون 500 سقف تا اند بوده كارفرما
 در كميته اين و شود تصويب آن كليات گيرد و صورت تشخيص اين نفره پنج كميته قالب در ندارد احراز و تشخيص قدرت تجارت و معدن صنعت،

  .گيرد قرار حسابرسي مورد قبل سال يك تنها كه گرفت قرار موافقت مورد حسابرسي، موسسات: سوم مصوبه. شد گنجانده تسهيل ستاد زيرمجموعه
 و دبيران از. آيد دست به خوبي نتايج كه است نموده ايجاد را فضايي و پيگيري را موضوعاتي وگو گفت شوراي دبيرخانه كه نمودند اضافه ايشان

 .گيرد صورت مقررات و قوانين اصالح كه كنند ايجاد روندي شود مي خواسته ها كميسيون روساي
خصوصي جناب آقاي پس از مطرح شدن نظرات اعضاء محترم شركت كننده در جلسه و گزارش رئيس دبيرخانه شوراي گفتگو دولت و بخش 

شركت شهرك . شركت شهرك ها پرداخت هاي به ارائه گزارشي از فعاليت هاي صنعتي استان مديرعامل محترم شركت شهركمهندس مهدي زاده 
 درصد  60 پرسنلنفر  50هاي زير  بنگاه. تجديد و تسهيل امور در حوزه صنايع كوچك -2ها  زيرساخت تأمين-1: كند پيگيري مي ها دو موضوع را

. آب است كه موفق شديم در چهار ماه گذشته سهم مناسبي را بگيريم تأمينمشكالت اساسي در اين بخش مساله . اند از صنايع را در خود جاي داده
 زيرساخت و مشاركت در ايجاد نواحي صنعتي و تسهيل و روان كردن  تأمينهاي شركت مشاركت با بخش خصوصي در بخش  يكي از برنامه

 



 

 
 

 
......................................................................  .........................................................................  

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 

 :اتتعداد صفح 4
مالي تأمينگذاري و  سرمايه كميسيون صورتجلسه  

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي   
 

 :تاريخ برگزاري 1395/ماهدي/09

 :هشماره جلس 13
 

 :رئيس جلسه باقري آقاي جناب   :دبير جلسه بصيريخانم سركار  :ساعت شروع 7:30 :ساعت خاتمه 9:40

        

در اين شركت توسعه خدمات . هاي صنفي هستيم هاي صنفي و شهركبا تشكيل محدوده اصنافهمچنين به فكر ساماندهي . باشد امور مي 
 .اي در تالش جهت رفع نيازهاي فناورانه واحدهاي توليدي هستيم با همكاري شركت كره. اي نيز صورت گرفته است افزاري و مشاوره نرم

 تأمينبندي مطالب يادآور شدند كه بر اساس تقاضاهاي مختلف در خصوص مشكالت ندس باقري ضمن جمعدر انتها جناب آقاي مه
مالي اتاق  تأمينو  گذاري سرمايهبا پيگيري كميسيون  "مالي در بازار سرمايه تأمينهاي نوين روش "مالي، همايشي در اين رابطه با عنوان

هاي تخصصي اثربخشي  اين همايش با وجود كارگاه هاي محترمبا مشاركت فعال كميسيون اميد است كه. بازرگاني برگزار خواهد شد
 . الزم را براي مخاطبين خاص خود داشته باشد
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