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صنعت و معدن و صنایع معــدنی اتــاق بازرگــانی، صــنایع، معــادن و کشــاورزي نشست مشترك کمیسیونهاي  انرژي،  
ریزي معــاون تحقیقــات و برنامــه  باحضــور   08:00ســاعت    09/04/1400خراسان رضوي روز چهارشنبه  مورخــه  

اعضاي محترم کمیسیون هــاي انــرژي، صــنعت و معــدن در محــل ســاختمان  (وبینار) واي خراسانشرکت برق منطقه
 .ق بازرگانی برگزار شدمرکزي اتا

 
 رئیس کمیسیون انرژي اتاق مشهد محسن شادمان 
برق تنها کاالي تولیدي است که همزمان با مصرف باید تولید شود و حتی براي کسري از ثانیه نمی توان آن را ذخیره  •

 کرد. به همین دلیل، براي بررسی علت کسري، باید به وضعیت تولید هم بپردازیم. 
ترکیبـی، دیزلـی، برقـابی و اتمـی و هاي کشور براساس نوع نیروگـاه (بخـاري، گـازي، چرخـه  میزان ظرفیت نیروگاه •

 هاي ترکیبی و دیزلی بوده است.  دهد که بیشترین ظرفیت در نیروگاه تجدیدپذیر) نشان می
درصد رسیده است؛ ایـن ارقـام نشـان 2.23درصد به  8.8، رشد ظرفیت تولید از  1399تا    1389در فاصله سال هاي   •

 است.  دهنده سیر نزولی در زمینه ظرفیت تولید برق در کشور
هزار میلیارد ریـال در 130به  1389هزار میلیارد ریال در سال  40در زمینه سرمایه گذاري انرژي از  باتوجه به ایکنه •

تـا  25گذاري ها درحالی است که نرخ ارز در این مـدت   برابر شدن سرمایه  3این    باید گفترسیده ایم،    1398سال  
 دالري سرمایه گذاري حتی داراي رشدي منفی بوده است. برابر شده است. این بدان معناست که رقم  26

 افزایش ظرفیت تولید در این سال ها نزولی و رشد مصرف برق در کشور در این مدت صعودي بوده است.  •
نخستین راهکار، افـزایش ظرفیـت تولیـد  میتوان به چند نکته اشاره کرد،راهکارهاي مقابله با خاموشی نیز    در رابطه با •

. بایـد از د؛ اما متاسفانه اجرایی نشده اسـتوبات و سندهاي چشم انداز خوبی هم در این زمینه وجود داراست که مص
هزار مگاوات برسیم و این نیازمند چندین میلیـارد دالر 100حاال به فکر سال هاي بعد باشیم و به ظرفیت تولید باالي 

 وگاه ها اصالح گردد. سرمایه گذاري است. منابع آن باید تامین شود و راندمان نیر
 اگر دولت خود منابعی براي سرمایه گذاري ندارد، باید به راهکارهاي مناسب براي جذب سرمایه گذاران بیاندیشد.   •
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را کاهش تلفات و بهینه سازي مصرف بـرق  و همچنین  ضرورت ایجاد تنوع در سبد عرضه و تغییر مدل تامین انرژي   • 
 دیگر راهکارها نام برد  میتوان از

تا زمانی که اقتصاد انرژي ما اصالح نگردد، این مشکالت حل نخواهد شد. صنعتگر بـراي خـط تولیـد خـود سـرمایه  •
گذاري مینماید؛ اما کسی براي بخش انرژي برنامه ریزي و سرمایه گذاري نمیکند. از طرفی، با بخشی نگري در حـوزه 

سی و ضوابط سختگیرانه، امکـان فعالیـت نـدارد. بخشـی برق مواجهیم. امروز یک نیروگاه دو مگاواتی به خاطر بروکرا
 نگري ها در این زمینه آزاردهنده است. 

درصد است. حجـم مصـرف خـانگی در یکسـال 100درصد و سهم خاموشی آن،  36سهم صنعت از کل مصرف برق  •
 اخیر افزایش یافته و جور آن را صنعت می کشد. 

 انی مشهد غالمعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگ 
تامین برق وظیفه حاکمیتی است و تا امروز هم همین فکر را می کردیم. از طرفی، در جریان هدفمندسازي یارانـه هـا،  •

قرار بود به صنعت یارانه داده شود. این اتفاق نه تنها نیفتاد بلکه امروز چاره اي جز تمکین شرایط موجود در خصوص 
 قطعی برق نداریم.

طور که کشورهاي دیگر کرد؛ همانین زیرساخت هاي مورد نیاز براي تامین برق برنامه ریزي میحاکمیت باید در تام •
 در این زمینه آینده نگري کرده اند.

 هاشم صفار، دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد 
یـون میل 507معادل دو میلیـارد و  1388گفت: تراز انرژي کشور در سال بایددر توضیح آمار مربوط به حوزه انرژي    •

میلیون بشکه بوده است. عمده تـرین مصـرف نیـز مربـوط بـه   133بشکه نفت و مصرف نهایی کشور یک میلیارد و  
 هاي خانگی می شده است.بخش

درصد رشد داشته که مقدار کمی است  2.3ساله اخیر سالیانه   9به طور متوسط ، تولید برق کشور به طور متوسط طی   •
درصدي برخوردار بوده اسـت . بنـابراین مـا طـی ده سـال اخیـر در  3.5سالیانه و در حالیکه مصرف از رشد متوسط 

 بهترین شرایط با حفظ سرایه هاي گذشته و جایگزینی آنها با شکاف دره درصدي مواجه هستیم . 
که با احتساب موضـوع تعمیـر و نگهـداري   میباشدمیلیون مگاوات    69ظرفیت عملی نیروگاه ها در کشور در مجموع   •

درصد   34، بخش صنعت  1397میلیون مگاوات برآورد می گردد . در سال    60ظرفیت عملی نیروگاه ها عمال حدود   
درصد  7درصد و حمل و نقل و تجاري  14درصد ، کشاورزي 32مصرف برق داشته و این شاخص براي بخش خانگی 

 بوده است. 
بخش صنعت در مصرف برق   1397تا    1389رشد متوسط سالیانه مصرف برق در بخش هاي مختلف بین سال هاي   •

 درصد رشد داشته اند.4.27درصد و خانگی  4.72
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د رشد یافته است. درص256سال، در مجموع بهاي برق  8درصد افزایش نرخ برق داشته ایم و طی 17به طور متوسط  • 
درصد رشد بهاي برق داشته ایم . البته شاخص هاي قیمت جهانی 186درصد و بخش صنعت  330براي بخش خانگی  

نشان می دهد که در بسیاري از موارد لزومی ندارد که قیمت برق بـه ماننـد سـایر کاالهـاي   OECDدرکشورهاي 
ان داده است که صرف باال بردن قیمت مسـبب فـراهم شـدن تولیدي و اقالم مصرفی افزایش یابد و اقتصاد ایران نش

 کامل امکانات و تسهیالت نشده است 
 نازپرور، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد 
سرمایه گذاري در بخش صنایع معدنی در کشور رقم هنگفتی است و باید در یک اقدام سریع، بـین بخـش صـنعت و  •

استان نشستی برگزار شود و آمارهاي مربوط به صدور پروانه و میزان انـرژي مـورد نیـاز بررسـی و معدن و نیرو در  
عنوان گردد. نمی توان درحالی که زیرساختها فراهم نیست و سرمایه گذاري در بخش انرژي به میزان کافی نبـوده، از 

 جهش تولید سخن گفت.
 رضوي سپهري، رئیس اداره صنایع معدنی سازمان صمت خراسان 
زیرساخت ها براي ایجاد واحدهایی که پروانه شان صادر می شود، فراهم شده و در زمینه تـامین انـرژي و زمـین، در  •

هیات دولت بررسی ها صورت می گیرد؛ اما با توجه به اینکه همزمان، مصرف برق خانگی در این سال ها رشد داشته، 
مین اساس، الزم بود در این سـال هـا، سـرمایه گـذاري الزم در این زیرساخت ها هم تحت تاثیر قرار می گیرد. بر ه

زیرساخت ها صورت می گرفت. هم اکنون نیز اگر سرمایه گذاري شود، چهار سـال دیگـر ممکـن اسـت بـه نیازمـان 
 برسیم. 

معـدنی اسـتان کـه اشـتغال  -وضعیت برق استان در حال حاضر به گونه اي است که باید از واحدهاي بزرگ صنعتی •
 خاموش شوند.  21تا  12ار زیادي داشته و بیشترین تولید را دارند، بخواهیم از ساعت بسی

باید از واحدهاي بزرگ بخواهیم تا در حوزه برق سرمایه گذاري کنند؛ زیرا دولت بودجه اي بـراي ایـن کـار نـدارد و  •
شکلها و سازمان صـمت برگـزار صنعتگران باید به فریاد خود برسند. تقاضایم این است که نشستی بین شرکت برق، ت

 شود و به سمت و سوي تشویق براي سرمایه گذاري بر روي انرژي هاي جدید برویم. 
مگاوات برق داشته باشد تا به تجهیزاتش آسیب نرسد. واحدهاي بـزرگ نیازهـاي   3واحد صنعتی سیمان باید حداقل   •

یمان در کشـور مواجـه میشـویم. حـداقل نیـاز فـوالد بیشتري دارند و اگر برق براي تولید نداشته باشیم، با کمبود س
 مگاوات است تا در حالت آماده به کار و آغاز براي تولید قرار گیرد. 29خراسان 

 مرادي، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد 
سـوء مـدیریت و بـی ،  ي هاي تجدیدپذیر در کشـورانجام نشدن سرمایه گذاري کافی در حوزه انرژ  بنظر بنده دلیل  •

 توجهی به این موضوع است. 
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این سوال مطرح است که اگر واحدهاي صنعتی دیزل براي تولید برق بخرند یا نیروگاه گازي براي تولیـد بـرق ایجـاد  • 
گردد؟ در صورت تامین نشدن سوخت مورد نیاز، بار اضافی و هزینـه مـالی شود، آیا سوخت الزم براي آنها تامین می

براي واحد صنعتی به وجود خواهد آمد را چه کسی پاسخ خواهد داد ؟ از طرفی پروژه هاي انـرژي بـر از   مازادي که
 جمله انتقال آب از دریاي عمان به خراسان هم زیر سوال می رود و تامین انرژي براي آن به مشکل می خورد .

مله چین اسـت کـه احتمـاالً بـراي سـاخت موضوع دیگري که ما را نگران می کند، نوع قرارداد با سایر کشورها از ج •
نیروگاه و تامین انرژي با کشور همکاري خواهند نمود. اگر در این زمینه دقت نشود، چینی ها می توانند ما را اسـتثمار 

 کنند.
امروز گزارش هاي ما نشان می دهد قطعی برق صنایع در استان ها برخالف هفته هاي گذشـته، تقریبـا بـه مسـاوات  •

یرد. نکته اینجاست که اگر صنعت بدون برق باشد، چالش بیکاري کارگران جدي تر می شود و چاره اي صورت می گ
جز قطعی بخش خانگی نداریم. این نگاه که فشاري بر بخش خانگی نباشد، کوتاه مدت است و چاره اي جز آگاه کردن 

 مردم و فرهنگ سازي نیست. 
  ،خراسان يا شرکت برق منطقه يزیرو برنامه قاتیمعاون تحقعلومی 
هزار مگاوات مربوط به نیروگاه هاي آبی است که امسال بـه 10هزار مگاوات برق تولیدي در کشور، در مجموع  58از   •

هـزار 66هزار مگاوات تولید برق از این بخش داشته ایم. پیش بینی ما در سال جاري،   3-2خاطر کمبود بارندگی تنها  
هزار 13تا    12هزار مگاوات کمبود برق مواجهیم. این کمبود شاید هم اکنون به  10بوده و طبق آن، با    مگاوات مصرف

 مگاوات رسیده باشد.
یکی از دالیلی که مسئله مدیریت مصرف برق از اواخر اردیبهشت امسال آغاز شد، موضوع سوخت مایع نیروگـاه هـا  •

زم را به دست نیاوردند و وقتی از سوخت مایع نیز استفاده می در زمستان بود. نیروگاه ها در فصل زمستان سوخت ال
کنند، استهالك بیشتري دارند و به همین دلیل تعدادي از نیروگاه ها هم به خاطر فشاري که در زمسـتان بـه آن هـا 

 وارد شد، در سال جاري از کار افتادند. 
، بارنـدگی 1400تا مهـر    1399یی سال آبی مهر  در سال گذشته پیش بینی شرکت آب این بود که در چهار ماه ابتدا •

نداشته باشیم؛ اما از بهمن و اسفند بارندگی شروع شود و وضعیت از سال هاي قبل هم بهتر خواهد بود؛ اما این اتفـاق 
 نیفتاد. اگر بارندگی ها مثل سال هاي قبل بود، به این مشکالت برخورد نمی کردیم.

اختالف هزینه و درآمد در بخش بـرق روز   میتوان گفتظرفیت تولید برق    سرمایه گذاري براي افزایش  درخصوص   •
هـزار 500میلیـارد دالر یـا 23هزار مگـاوات، بـه 100به روز در حال افزایش است  از طرفی، براي رساندن تولید به  

عت کـه هـم درصد از سال را پوشش می دهد. براي یک صـن  10میلیارد تومان سرمایه احتیاج داریم. این مقدار تنها  
 اکنون اختالف هزینه و درآمدش به شدت باالست، این مقدار سرمایه گذاري، این اختالف را بسیار افزایش می دهد.
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این مسئله راهی جز واقعی کردن نرخ برق ندارد. اقتصاد انرژي باید اصالح شود زیرا با نرخ هاي کنونی و تعرفه هاي  • 
 هاي بهره برداري را تامین نمی کند.فروش برق، این وضعیت منطقی نیست و هزینه 

در فصل تابستان که مشکل گاز نباید داشته باشیم، نیمی از نیروگاه ها با سوخت مـایع فعالیـت مـی کننـد. در زمینـه  •
سوخت دچار مشکل شده ایم. حتی اگر نیروگاه داشته باشیم، سوخت نداریم و باید فکري اساسی بـراي ایـن موضـوع 

 شود. 
ی نمی توان سرمایه گذار را به سرمایه گذاري در این بخش مجاب نمود. باید در اقدام نخست، تعرفه با نرخ هاي کنون •

ها را اصالح کرد و هزینه هاي ناشی از اصالح این تعرفه ها به بخش صنعت سرازیر شود. هزینه ها در بخش صـنعت 
 به شدت باالست و درآمدها بسیار پایین. 

مگاواتی در شـهرك هـاي   100وضعیت موجود، نصب نیروگاه هاي خورشیدي کوچک  یکی از پیشنهادات براي بهبود   •
صنعتی است و براي کاهش خاموشی بخش صنعت، شاید بتوان از سرمایه گذاري صنعتگران در ایـن زمینـه اسـتفاده 

 کرد. زمان خاموشی کنونی واحدها، از نظر نیروي خورشیدي، بهترین زمان براي تولید به شمار می رود. 
 عصومه مرادي، مدیر دفتر مدیریت مصرف و کنترل پیک بار شرکت توزیع برق مشهدم 
هـزار 300برق مشهد جدا از خراسان رضوي است و سهم برق مصرفی مشهد بیشتر از استان است. یـک میلیـون و    •

وات مگـا  450تـا    400مگاوات،    1600مشترك خانگی در این کالنشهر داریم و سهم مصرف مشترکان صنعتی ما از  
درصد مصرف برق مربوط به بخـش کشـاورزي 60مگاوات هم سهم بخش کشاورزي است. اما در استان    40است و  

 است.
بنابراین مقایسه برق استان ها و شهرستان هاي دیگر با مشهد منطقی نیست. استان فارس به راحتی می تواند مدیریت  •

 ساعت برق پایدار داریم.  8قط پیک بار را انجام دهد؛ این در حالی است که ما در مشهد ف
: بخش اعظمی از اتفاقاتی که در حوزه برق امروز رخ می دهد، به تصمیمات کالن کشوري مربوط است و مـا در ایـن  •

 زمینه نمی توانیم در استان تصمیمی مجزا اتخاذ کنیم. 
مرکز از این تعداد،   120مرکز حساس داشته ایم که    200سعی مان بر این بود که برخی مراکز حساس را جدا کنیم؛   •

بیمارستان ها بوده اند؛ اما درباره سایر نقاط، وقتی از مرکز درباره قطعی ها به ما دستور می دهند، نمی توانیم از اجراي 
 آن امتناع کنیم. 

  برتر يهایو فناور يساز نیماش یتشهرك صنع رعاملیمدخوشحال 
وضعیت آب هم بحرانی است و در شهرك ها تا مدتی دیگر با کمبود  تشکیل شود،کمیته بحران در استان   ضروریست •

آب چاه ها مواجه خواهیم شد. الزم است در این وضعیت یک دست باشیم و در کمیته بحـران، بـه طـور یـک صـدا 
نیروگاه براي برق ایجاد کرده اند اما انرژي گاز براي فعالیت نیروگـاه چگونـه   درباره این موضوع بحث شود. برخی ها

 تامین خواهد شد؟ 
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   مافی، رئیس انجمن معادن و صنایع معدنی استان 
سال ها پیش پروژه آمایش سرزمین در استان اجرا شد و برمبناي آن می توان میزان انرژي مورد نیاز در حوزه هـاي  •

درصـد انـرژي بـرق 90بیش از  2035پیش بینی شده بود که ایران باید در سال   2014کرد. سال  مختلف را بررسی  
 مورد نیازش را از حوزه تجدیدپذیر تامین نماید؛ اما هم اکنون در این زمینه بسیار عقب مانده ایم.

ضـعیت بایـد بـر امروز بحث بر سر این می شود که بخش خصوصی خود در حوزه برق سرمایه گذاري کند؛ اما این و •
 مبناي پیش بینی وضعیت موجود باشد.

 شادمان، رئیس کمیسیون انرژي اتاق مشهد 
برخی از مباحث مهم و راهکارهایی که مطرح شد را باید در قالب پیشنهاد به شوراي گفتگوي استان ارائه کنیم تـا  •

 در نهایت در قالب مصوبه از مرکز پیگیري گردد.
 ن از طریق این شورا پیگیري نمود. ایجاد کمیته بحران را میتوا  •
موضوع دیگر اینکه خاموشی صنعت باید متناسب با سهمش از مصرف بـرق باشـد و الزم اسـت در ایـن زمینـه  •

 بود.برنامه ریزي الزم صورت گیرد و حداقل سال بعد آرزو نکنیم که کاش شرایط مثل امسال می
 به مصرف خانگی برق نیز توجه گردد. •

  جلسه:مصوبات  
 دراین جلسه مقررگردید 

تا در نهایت در قالب   شود  ارائه  دولت و بخش خصوصی  گوي  و    به شوراي گفت  ه در جلسه را بصورت پیشنهاد  مباحث مهم و راهکارهاي مطرح شد  -۱

 مصوبه از مرکز پیگیري گردد.

 تشکیل کمیته بحران با هماهنگی سه کمیسیون انرژي و صنعت و معدن    -۲

 صنعت باید متناسب با سهمش از مصرف برق باشد و الزم است در این زمینه برنامه ریزي الزم صورت گیرد .خاموشی  -۳

 مصرف خانگی برق  توجه به  -٤

  :جلسه نحاضری
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