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دستورکار جلسه:
 جمعبندی دیدگاهها و نقطه نظرات اعضا پیرامون اهدف کلی  ،نقشه راه و رویکردها و دستورکارهای کمیسیون انرژی
 اخذ نظرات اعضا در خصوص تشکیل کمیته های مرتبط ذیل کمیسیون انرژی

دومین جلسه کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی صنایع  ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ساعت  7:30صبح روز چهارشنبه
مورخ  1398/8/22با حضور اعضای کمیسیون انرژی در ساختمان شماره  2اتاق بازرگانی برگذار شد

شرح مذاکرات:
تا زمانی که قیمت حامل های انرژی غیرواقعی باشد ،اقتصاد سامان نخواهد گرفت  .یارانه هنگفت انرژی در کشور ،چالش های جدی را برای
اقتصاد رقم زده است .همین امر باعث شده تا هم منابع ارزشمندمان از دست برود و هم مشکالتی برای فعاالن بخش انرژی رقم بخورد .به
طور مثال ،به واسطه واقعی نبودن بهای برق در کشور ،متولی این حوزه نمی تواند خدمات پیمانکاران و تولیدکنندگان صنعت برق را به درستی
پاسخگو باشد  .در وضعیت فعلی پرداخت سوبسید به حاملهای انرژی قابل تداوم نیست و باید ضمن کنترل تقاضا  ،نسبت به کاهش سوبسید
و واقعیسازی قیمتها اقدام شود  .از سویی  ،عدم ساماندهی این بخش به مصرف مسرفانه و هدررفت منابع منجر می گردد و ظرفیت سرمایه
گذاری را از این بخش دریغ می کند .
برای اولین بار در اتاق مشهد بنا به احساس نیازی که در این بخش وجود داشت  ،کمیسیون انرژی با حضور نخبگان  ،صاحبنظران و فعاالن
این حوزه شکل گرفت  .طبیعتا در گام های نخستین بعضی سردرگمی ها و ابهامات وجود دارد اما امید داریم که با هماندیشی و مشورت
اعضای کمیسیون  ،شفافیت الزم در اهداف و رویکردها ایجاد گردد و این ساختار مشورتی -تخصصی  ،منشا اثرگذاری واقع شود .
رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد خاطرنشان کرد  :بحث انرژی از مباحث زیرساختی کشور به شمار می آید و می تواند موارد مختلفی را ذیل
خود قرار دهد  .به طور مثال ؛ بحث یارانه های انرژی  ،انرژی های نو  ،شرایط سرمایه گذاری و تسهیل سرمایه گذاری در حوزه انرژی از
جمله مباحثی هستند که می توانند در این کمیسیون مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد تا برای آنها راهکارهای عملیاتی از سوی اعضا ارائه
شود.
مقوله «اقتصاد انرژی» از دیگر مباحثی مهمی است که بحثهای زیادی پیرامون آن مطرح می شود  .برای نمونه  ،برق را متاسفانه نه به عنوان
کاالی واقعی بلکه به عنوان کاالیی لوکس به رسمیت می شناسیم  .برخی نیز صرفا برق را خدمتی می دانند که دولت موظف به ارائه آن است.
این جنس نگرش ها باید اصالح شوند تا قدر و قیمت انرژی مغتنم شناخته شود .
کمیسیون وظیفه بررسی و تحلیل موضوعات و ارائه پیشنهادات و راهکارها را دارد تا نتایج حاصل را به نهادهای تصمیمگیر و ساختارهای
تصمیم ساز منتقل کند .
در خصوص اهداف کلی کمیسیون  ،توسعه کسب و کار در صنایع انرژی و مرتبط با محیط زیست (صنایع پشتیبان  ،نفت و گاز  ،صنایع انرژی
 ،صنایع پتروشیمی و صنایع تولید حامل های انرژی )  ،رسیدگی به مشکالت بنگاه های فعال در بخش های انرژی و جست و جوی راهکارهای
مناسب برای این مشکالت و خلق بسترهای جدید درزمینه های کسب و کارهای مربوط به انرژی و محیط زیست از جمله مهم ترین اهداف
کمیسیون انرژی هستند  .تهیه نقشه راه برای افزایش و توسعه سهم بخش خصوصی استان در حوزه انرژی و محیط زیست  ،بررسی راهکارهای
جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی در این بخش  ،مسائل حوزه بازیافت  ،حوزه محیط زیست و صنایع سبز استان  ،بررسی
نحوه حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش هایی نظیر بازیافت و استحصال انرژی از ضایعات و زباله ها و همچنین آسیب شناسی
در مورد حضور بخش خصوصی در بخش انرژی کشور و  ...از مهم ترین وظایف کمیسیون انرژی به شمار می آید .
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شناسایی پتانسیل های اقتصادی در هر حوزه از فعالیت های ما  ،امکان پذیری فنی  ،اقتصادی و زیست محیطی اقدامات و شناسایی تنگناها و
رفع موانع از جمله مباحثی هستند که نقشه راه کمیسیون را ترسیم می کنند.
شهرداری از پسماندهای شهری که حدود  2هزار تن در روز برآورد می شوند  ،در نیروگاه شمالی واقع در جاده قدیم نیشابور  ،برق تولید می
کند  .در محل دفن جدید میامی نیز که در  35کیلومتری مشهد واقع شده  ،مطالعات و امکان سنجی الزم برای تحقق این مهم انجام گرفته
است .
اتاق بازرگانی بستری برای رونق کسب و کار است حال اگر کمیسیونی در این نهاد ایجاد می شود  ،باید هدفش شکوفایی کسب و کار باشد ،
لذا اهداف این کمیسیون باید بسیار خوب و شفاف تعیین شود تا کارآمدی الزم را برای فعاالن این بخش ایجاد کند .
بهینه سازی مصرف انرژی نیز باید در زمره اهداف و اولویت های کمیسیون باشد  .موضوع بهره برداری صیانتی از منابع انرژی نیز از دیگر
مباحثی است که باید در کانون توجه قرار بگیرد.
ما  5سال است که کارگروه بهینه سازی مصرف انرژی را در انجمن مدیران صنایع تشکیل دادیم و خوشبختانه تاکنون  25مورد از صنایع
استان به جمع اعضای این کمیسیون پیوسته اند و اقدامات خوبی نیز در این بازه زمانی انجام گرفته است.
کمیسیون باید مشخص کند که با چه سیاست هایی می تواند به اهداف و چشم اندازهای مدنظر خود برسد  .به طور مثال  ،کمیسیون بر چه
اساسی می تواند سوخت های فسیلی را کاهش داده و سوخت های تجدیدپذیر را افزایش دهد؟ همچنین چگونه می توان نقش آفرینی کرد تا
اقتصاد دولت محور  ،محدود شده و بخش خصوصی تقویت گردد  .لذا برای حصول به این نتیجه باید آخرین مطالعات و پژوهش های اتحادیه
اروپا را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم .
ما باید از انرژی های تجدیدپذیر دفاع کنیم  .در سند برنامه ششم توسعه  ،به صراحت بر استفاده از انرژی های تجدیدپذیر تاکید شده است .
از این رو ما عالوه بر متخصص های فنی و مدیریتی به متخصصانی که بر سیاست گذاری های انرژی تسلط دارند ،نیاز داریم.
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کمیسیون انرژی
اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اهداف کلی کمیسیون
 -1توسعه کسب و کار در صنایع آب و انرژی مانند ( صنایع پشتیبان نفت و گاز  ،صنایع آب و انرژی ،
صنایع پتروشیمی و صنایع تولید حامل های آب و انرژی )
 -2رسیدگی به مشکالت بنگاه های فعال در بخش های آب  ،انرژی و جستجوی راهکارهای مناسب برای
این مشکالت
 -3خلق بسترهای جدید در زمینه های کسب و کارهای مربوط به آب و انرژی
 -4ارائه راهکارها درزمینه بهینه سازی مصرف (صنایع پشتیبانی نفت و گاز ،صنایع آب و انرژی  ،صنایع
پتروشیمی و صنایع تولید حامل های آب وانرژی )
 -5توسعه صادرات آب  ،انرژی و صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه آب  ،انرژی
نقشه راه کمیسیون
 -3شناسایی پتانسیل اقتصادی در هر حوزه فعالیت
 -1امکان پذیری فنی  ،اقتصادی و محیط زیست فعالیت ها
 -2شناسایی تنگناها و رفع موانع
شرح وظایف کمیسیون
 -1تهیه نقشه راه برای افزایش و توسعه سهم بخش خصوصی استان در بخش های آب  ،انرژی و محیط
زیست
 -2بررسی راهکارهای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی در حوزه آب و انرژی  ،حوزه
بازیافت  ،حوزه محیط زیست و صنایع سبز استان
 -3بررسی نحوه حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی استان برای فرآوری انرژی به جای خام فروشی
 -4بررسی نحوه حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازیافت و استحصال آب  ،انرژی از پسماندها
 -5آسیب شناسی از حضور بخش خصوصی در بخش آب  ،انرژی کشور خصوصا در استان خراسان رضوی
 -6رصد سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی و فرصت های جدید برای سرمایه گذاری در حوزه آب ،
انرژی  ،حوزه بازیافت ضایعات (پسماند ) و حوزه محیط زیست
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 -7امکان سنجی صادرات تجهیزات بخش آب  ،انرژی کشور در افق چشم انداز خصوصا کشورهای همسایه
استان
 -8شناسایی و ارائه راهکار در زمینه بهینه سازی مصرف آب  ،انرژی و ایجاد بستر مناسب در زمینه
سرمایه گذاری اقتصادی مناسب
 -9توسعه کسب و کار در صنایع آب  ،انرژی از طریق بهینه سازی مصرف آب  ،انرژی و بهره برداری و
صیانت از منابع انرژی
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