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 دستورکار جلسه:      
  بررسی امکان استفاده از واحدهاي دیزلی موجود در صنایع براي جبران بخشی از خاموشی برق در زمان پیک مصرف . -۱

 )   1400/ 31/6( مصوبه چهارمین صورتجلسه کمیسیون انرژي مورخ 
 6/140/ 31مورخ   400-6-387کانون زنان بازرگان طی نامه شماره ن ( ارائه دهنده :  بمطالعه پژوهشی و اجرایی رد پاي کر -۲

 سایرموارد    -۳
 
 

 :مطرح کرد يخراسان رضو یاتاق بازرگان يانرژ ونیسیکم سیرئ 

 پاك  يها يانرژ دیتول  يمشهد در راستا يشهردار یهمراه ضرورت
 
هاي پاك، در وانفساي مدیریت برق و چالش آلودگی هوا  انرژي حرکت به سمت تولید  گفت:    يخراسان رضو  یاتاق بازرگان  يانرژ  ونیسیکم  سیرئ

،  نمایند  يپاك فرهنگ ساز  يانرژ   دیو در حوزه تول ندیایکار ب  يپا  دی و شرکت برق با  يشهردارآید و  ت به شمار میرناشی از سوخت فسیلی، یک ضرو
 . میکن پیدادست در سطح شهر  يدیخورش يمگاوات انرژ 500حداقل حدود  به تولید میتا بتوان

ي اتاق مشهد، که با  انرژ   ونیسی جلسه کم  نیدر پنجم  »محسن شادمان«  ي؛و معادن خراسان رضو  ع یصنا  ،ی اتاق بازرگان  روابط عمومی  گزارش  به
هاي مختلف از و در پی آن قطعی برق در بخشکمبود    چالشاظهار کرد:    هاي دولتی متولی برگزار شد،حضور فعاالن این حوزه و نمایندگان دستگاه

   ي مگاوات انرژ  500حدود  دیتول يدر راستا  تا  اساس ضرورت دارد نیبود. بر هم میمواجه خواهطی سنوات آتی مکرر با آن  است که  یمشکالتجمله 
کند. به    دایدر شهرها توسعه پ  يدیخورش   يانرژ  دیبحث تولزمینه اي فراهم شود تا    د ی . در واقع بامیو شرکت برق وارد مذاکره شو  يارپاك با شهرد

پاك    يها  يانرژ  دیتول  يدر راستا  د یدهد، با  یشهروندان کاهش م  يرا برا  يدرختان، عوارض شهردار  ياریآب  يبرا  يهمان طور که شهردار،  طور مثال
تابستان خواهد   براي ایام پیک مصرف همچون  يانرژ  نیهر چند کوچک در حوزه تام  یاقدامات گام   جنس  نیقطعا ا.  ردیدر نظر بگ  ییمشوق ها  زین

 بود.
شعاع  الرا تحت  ما  ع یصناروند تولید در بحث کمبود برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان،  ژهیبه و يکرد: متاسفانه مسائل کمبود انرژ حیتصر يو

 ي زیبرنامه ر  یکی از دغدغه هاي ما ضعف .میمواجه باش به مثابه سنوات اخیر  يبا کمبود انرژ  زین ه ندیرسد که در سال آ ی قرار داده است و  به نظر م
بحث    در   یکه اصالحات اساس  ی تا زمانها متصور نیستیم. باور داریم  کارآمد براي مدیریت این بحران است و افق نزدیکی را هم براي حل این چالش

 منوال خواهد بود.  نیبه هم تیوضع  رد،یانجام نگ ياقتصاد انرژ
  یمعضل راه حل مناسب  نیحل ا  يو دست اندرکاران برا  نیکه مسئول  م یدواریخاطرنشان کرد: ام  يخراسان رضو  یاتاق بازرگان   يانرژ  ونیسیکم  سیرئ
  ی مام از آن است که برخالف ت  یحاکمساله    نیاعمال خواهد شد. ا  ع یصنا  يفشار بر رو  م، یشو  یمواجه م  يکه با کمبود انرژ  یکنند. متاسفانه زمان  دایپ 

 شود. یشود، عمل م  یداده م  دیاز تول تیکه در جهت حما یی شعارها
  ی از کمبود برق را جبران م ی شوند و بخش ی ها به شبکه متصل م زلید  نیوجود دارند که ا  زلید ي ادیبزرگ استان تعداد ز عیافزود: در صنا  شادمان 

صرفا    هبرق بدهند و ن  زیکنند و به شبکه ن  دیبتوانند برق خودشان را تول  عیمبحث لحاظ شود تا صنا  نیا  يبرا  یمناسب   يراهکارها  دی کنند. منتها با
 یاز خاموش یبخش بیترت نیها چند روز در هفته به شبکه متصل باشند تا بد  زلیباشد تا د  ایمه یطیشرا د ی. بااستفاده کنند  استفاده خودشان يبرا

 .ردیربط قرار بگ يذ نی مورد توجه مسئول د یدارد که با  يزیبه برنامه ر ازیمساله ن  نیها جبران گردد. ا
سو    کیوضع کند که از    یو مقررات  نیرود که قوان  یشوند اما از دولت انتظار م  دان یحل مشکالتشان وارد م  يبرا  دیخود با  عیکرد: صنا  حیتصر  يو

 .  زدایی کند  تیمحدود گرید يو از سو وجودداشته باشد مشوق 
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  ي مانند آموزش و فرهنگ ساز ی از مقوالت د یتالش کنند، البته نبا نیقوان نیدر جهت وضع ا د یبا رانیو انجمن سبز ا يانرژ ونیسیشد: کم ادآوری وي 
خوب، آموزش    نیجوانب از جمله وضع قوان  یواقع تمام  ر. دواقع شودنخواهند توانست مثمرثمر    ییمقوالت به تنها  ن یکدام از ا چیغافل بود اما قطعا ه

 . میبحران گذر کن طی از شرا میتا بتوان رندیتوامان مدنظر قرار بگ دی با یاجتماع  تیو مسئول
 باشد   شرو یپ  ي گلخانه ا يگازها  دیدر کاهش تول  يکه خراسان رضو  میهست  درصدد*
ي تریبون را در اختیار گرفت و به منظور ارائه نکاتی در باره پژوهشی  کانون زنان بازرگان خراسان رضو  ره یمد  اتیعضو ه  ، یپور عباس   يادامه، نورالهد  در

کمبود  ،یهمچون کاهش نزوالت آسمان  یمیاقل  رات ییدر خصوص تغ  ي: در سال گذشته با مشکالت متعددکه از سوي این انجمن صورت گرفته، گفت
  ست یز  ياز چالش ها  يدر استان خراسان رضو  تا   میستگذاشته است. ما درصدد ه  ر یتاث  ز ین  عیارد بر صنا مو  نیکه متاسفانه ا  م یآب و ... مواجه بود

 کند.  یتوجه م یمیاقل راتییکه به صورت نظامند و هدفمند به موضوع تغ  م یباش یی استان ها نیاول  وو جز میکن يریشگیپ  یطیمح
 ی میاقل  راتییدر اسکاتلند موضوع تغ  زیگذشته ن  يمطرح شد و در روزها  سیدر  پار  2015در سال    یمیاقل  راتییمباحث تغ  نیاول  نکهیا  انی با ب  يو

  ي دماو    نماید   ی کم مرا    یکند و تبادل حرارت  یگلخانه م   ک یبه    ل یرا تبد  نیکره زم  ، يگلخانه ا  يانتشار گازها  زانیمورد بحث قرار گرفت، ادامه داد: م 
شود و اگر   شتریروز به روز ب  یطیمح  ستیز  يشود که چالش ها  یمتوسط دما باعث م  زانیم  شیافزا  ای دما    شیافزا  نیدهد و ا  یم  شیرا افزا  نیزم

 خواهد شد.  یمیاقل راتییچالش ها باعث تغ نیا مینگه دار 1.2دما را در  ش یافزا نیا میما نتوان
را   يگلخانه ا  يانتشار گازها  زانیم  دی با  میرا تحت کنترل قرار ده  یمیلاق  راتییتغ  شرو،یبه عنوان استان پ   میکرد: اگر ما بخواه  حیتصر  یعباس  پور

 گازها از کدام منابع است. نیکه انتشار ا میمحاسبه کرده و مشخص کن
با انتشار    ی به نوع   یی اعم از پوشاك و مواد غذا  م یکن  ی که ما مصرف م  ی منابع  تمامی افزود:    يکانون زنان بازرگان خراسان رضو  ره یمد  ات یه  عضو
 م؟ یبکاه این آالینده ها از انتشار  میتوان ی که چطور م نجاستیدر ارتباط هستند. حال سوال ا يگلخانه ا  يگازها

را    یکارشناسان  ران،یسبز ا  ت یریبا کمک انجمن مد  م یخواه  ی ما م و   شده است  ياست که معادل ساز   يگلخانه ا  ياز گازها   ی کیاظهار کرد: کربن   يو
کربن محاسبه کنند و بدانند که   يخودشان را از منظر ردپا يها تیتا بتوانند فعال میکن تیترب یعموم  يو نهادها ییاجرا يو دستگاه ها عیصنا يبرا

 کنند. و اجرا  فیبهبود تعر ي، پروژه ها آن دیتول زانیپس از محاسبه م  و کرده اند  دیتول ا یکربن و به چه صورت مصرف و  زانیچه م
سال است که در   نیچند رانیسبز ا تیریانجمن مد و  مطرح است  ا یاست که در دن یمباحث نیتر  شرویاز پ  ی کیکربن  ي کرد: ردپا  حیتصر ی عباس پور

 . میکربن باش زانیاستان ها در حوزه مطالعات م نیتر شرویاز پ  یکی میبتوان میدواریخصوص مطالعات دارند. ام نیا
 بلکه درآمدزاست   ست یزا ن  نهینه تنها هز  ي گلخانه ا  يگازها  کنترل*
عنوان کرد: رئیس انجمن مدیریت سبز ایران نیز به ایراد سخن پرداخت و در همین خصوص    ،ی  ، محمد حسن امام  نشست  این  از  يگریبخش د  در

  م یکن  ی مصرف م  ي مهم بدان معناست که ما انسان ها، منابع را به گونه ا  ن یبر عملکرد انسان است. ا  یمبتن یمیاقل  راتییسازمان ملل عنوان کرده تغ
 شود.  یم يگلخانه ا  يشار گازهاتکه منجر به ان

 ي گلخانه ا يعامل مهم انتشار گازها   عیکنند. صنا  یم دیتول يگلخانه ا  يکنند و گازها یاز منابع را مصرف م يبخش عمده ا عیکرد: صنا حیتصر يو
با مشارکت  را    زانیم  نیا  میرا محاسبه کرده و پس از آن بتوان  يگلخانه ا  يانتشار گازها  زانیم  میبتوان  دیگام با   نیلذا در نخست  و  شوند  یمحسوب م

 . میده شکاهخود صنایع 
مصرف  نهیکه منابع را به  زانیکنند. لذا به هر م  یمصرف م   عیاست که صنا یمنابع زانیم وابسته به يگلخانه ا يخاطرنشان کرد: انتشار گازها ی امام
 . میکن  یتر م را متعادل مانیها  نهیو هز م یرا کاهش داده ا يگلخانه ا  يشار گازهاتان م،یکن

است  یدر حال نیکرد: ا حیشود، تصر یاست که انجام م یاقدامات تیریمد وابسته بهصنعت سبز  نکهیا انیبا ب این رئیس انجمن مدیریت سبز ایران ، 
 موردکه    ی منابع،  مساله واقف باشند  ن یبر ا  د یبا   ع یکنند. صاحبان صنا  ینم  ییرا اجرا  یستیز  طیباال، ضوابط مح  يها   نهیهز  لیبه دل  عیکه اکثر صنا

نیز   یآلودگ  زانیم  قیطر  نیتا بد  ردیاستفاده از منابع تحت کنترل قرار بگ  د یاساس با  نیارزشمند است. بر هم  يهمانند انرژ  رندیگ  یاستفاده قرار م
و توامان هزینه هاي کالنی که ما از بابت مهار آلودگی هوا می پردازیم    شود  ی م  زی ها ن  نهیکنترل منابع باعث کاهش هز  نیکند. عالوه بر ا دایکاهش پ 

 را نیز مدیریت می کند.  
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بهبود    يهاپروژه    د یانتشار با  زانینقش دارند. حال برحسب م  يگلخانه ا  يگازها  دیچوب، کاغذ و ... در تول  ک،یاعم از پالست   هیافزود: مواد اول  يو 
 ي برا  نهاکربن نه ت د ی. در واقع کاهش تولمیها را کاهش ده نهیهز گرید يو از سو ردیصورت بگ يساز نهیدر مصرف منابع به کسویشود تا از  فیتعر
 بلکه درآمدزاست.  ستیبر ن نهیهز عیصنا
مسائل است. آن چه که مسلم    نیاز ا  یکی  زین  نیزم  ش یدارد. گرما  يگلخانه ا  يگازها دیدر تول  یانسان ها نقش مهم  یکرد: سبک زندگ   حیتصر یامام

 دهند.  رییشان را تغ  یتیریمد کردیرو دی با عیاست صنا
  افتنی  تینی. ع ریپذ  تیمسئول  ع یصنا  ی عنی  افتهی توسعه    عیصنا  قتیدر حق  م،یمواجه هست  افتهیتوسعه    عیبا صنا  شرفتهیپ   يافزود: در کشورها  امامی 

 .ممکن می شود يانرژ تیریمد قیاز طر عیدر صنا يریپذ تیمسئول نیا
منابع مان را درست    د یبا  می. اگر کمبود گاز و برق دارمیاستفاده کن  نهیاز منابع مان به  دی لذا با  و  است  یادامه داد: کشور ما مملو از منابع اله  يو

 . میمصرف کن
 باید تامین نماید را    يو باد  يدیخورش  يها   روگاهیگذاران ن  ه یپول سرما  روین  وزارت*
در سخنانی بیان    يخراسان رضو  ی اتاق بازرگان  يانرژ  ونیسیکم  لیپراکنده ذ  دیو تول  ریدپذیتجد  يهاي انرژ   تهیکم  سیرئ  ،یلیاسماع   دیادامه حم  در

 يدیو خورش يباد روگاه یشود، نسبت به احداث ن ی انجام م  یبه سخت  هیکه بازگشت سرما  یطیو در شرا ی فعل  ياقتصاد طیدر شرا ع یصنا ی: برخکرد
  دیمبلغ با  نی کند که ا یعنوان م خانه مذکور. در واقع وزارتآنها را باید پرداخت نماید گذار  هیپول سرما رویوزارت ن  و اقدام کرده اند  یشخص نهیبا هز

 رو ین  ارتاز وز  يدیو خورش  ی برق  يها  روگاهیصاحبان ن  حال حاضربعضی از. در  دردست بررسی است  کند و در    دای پ   صیتخص  ییاز محل صرفه جو
 . ارائه نماید   يو باد يدیخورش روگاهیاحداث ن يبرا  یمشوق بایستی رویکه وزارت ن نشان می دهد مساله  نیا و  دارندمالی طلب 

و این کشور سود خوبی از محل این آینده نگري    دهد  یم  لیپاك تشک  يها  يکشور آلمان را انرژمورد مصرف در    يدرصد انرژ  40کرد:    حیتصر  يو
برگزار شده اما    یپاك جلسات يها يانرژ دکنندگانیتول يمشوق برا جادیمختلف به منظور ا  يو دستگاه ها يکه با شهردارنیرغم ای. علکسب می کند

   نشده است . حاصل  نهیزم نیدر اشایان توجه اي  اتقیتوف
و    يباد  يها  روگاه یبا احداث ن  این میزان بایدند که  ه اعنوان کرد  مسئوالن امر  و  میدار  يهزار مگاوات کمبود انرژ  12افزود: در حال حاضر    یلیاسماع 
یعنیدیخورش  انرژ  10  ي جبران شود.  مگاوات  و    قیاز طر  يهزار  انرژ   10باد  مگاوات  ا  نیتام  دیخورش  قی از طر  يهزار  له  ئمس  نیخواهد شد که 
 دشوار است  و افق تعیین شده با ظرفیت هاي موجود ما هم خوانی ندارد.  بسیار

فعال    عیصنا  یدر برخ  یو حرارت  يباد  ،يدیخورش  يها  روگاهیپراکنده خاطرنشان کرد: در حال حاضر ن  دیو تول  ری دپذیتجد   يهاي انرژ  تهیکم  سیرئ
  یهستند از خاموش  ياضطرار  زلیکه مجهز به د  یع یاصن  ا یو    عیصنا  نیشود تا ا  ده یشیاند  ییراهکار  دی باشند. لذا با  ی برق م  د یهستند و در حال تول

 شرکت برق در امان بمانند.  يها
بازده    عیسر  يشد: بحث آموزش و فرهنگساز   ادآوری کرد،    تیریبرق و گاز را مد  یتوان به راحت  یهوشمند در مشهد م   يبا کنتورها  نکهیا  انیبا ب  يو
ا  ستند،ین انرژ  12. در حال حاضر که با کمبود  ستیآموزش ن  ینف  يبه معنا  نیالبته  ا  يریتدب  دیبا  م،یمواجه هست  يهزار مگاوات  خصوص   نیدر 
 شود.  دهیشیندا

  عیسال گذشته در صنا  3برق از    ی شرق عنوان کرد: بحث قطع  عانص شرکت    يها  يتوسعه فن آور  ریمد  ،ياصغر  ينشست، مهداین  از    يگریبخش د  در
در  نیز    عیبرق به صنا  ی قطع  يبرا  عیشرکت توز  يصنعت را به صدا درآورد. هشدارها  يبرق، سنسورها  یکرده است، قطع   جادیا  تیاستان حساس

 . دیبه اوج رس يتابستان سال جار
ها در    زل ید  د یخر  يکه شرکت ها برا  ی تیو سا   ی نفت  ي پخش فرآورده ها  شرکت  ،   وزارت صمتجانب  از    ی عیوس  یدان یم  قیخاطرنشان کرد: تحق  يو

را از بازار   شانیها  زلیو د  دند ی د  ینم   تیسا  نیاز شرکت ها خود را ملزم به ثبت نام در ا  ياریبس  عتا ی. طب  ، صورت گرفت  کنند  ی آن جا ثبت م
 کنند.  یم يداریخر

 879،    99و سال    زلید  861،  98ها مجهز شدند. سال    زلید  نیتقاضا شده و شرکت ها به ا  97در سال    زلید  942  نیانگیادامه داد: به طور م  ياصغر
 داشتند.  زلیبرق از د نیهزار مگاوات درخواست تام  2سال گذشته بالغ بر  3در  عیدرخواست شده است. صنا عیتوسط صنا زلید
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کنند بلکه آن را از بازار و بدون مراحل   یاقدام نم  زلید  نیدولت نسبت به تام  قیطر  از  عیاز صنا  ياریشرق افزود: بس  عانص  يها  يتوسعه فن آور  ریمد 
وات    لویک  15از    نیز  ها  زلیباشد. قدرت د  یدولت  يبرابر آمارها  2از    شیب  زلید  يبرا   عیرسد که درخواست صنا  یکنند. لذا به نظر م  یم  نیتام  يادار
 است. لوواتیک 2250تا 
   ن یهر واحد از جمله مهم تر  راتیتعم  نهیکاهش هز  شتر،یب  یبازده   شیافزا    ستم،یس  يداریپا   شی، افزا  شبکه  يبرا  شتریبار ب  نیکرد: تام  حیتصر  يو

 ها با شبکه است. زلیپارالل کردن د  يایمزا
برق   ی توان شبکه باالتر رفته و امکان قطع  گریکدیبا  ی شهرك صنعت ک یموجود در  ي ها  زلید(هم خوان) شد: در صورت پارالل شدن   ادآوری ياصغر

 زل یشرکت ها در طول روز د ی، این اجازه را صادر نمود تا دستورالعمل ی ط ي والزم با شرکت برق منطقه ا ی توان با هماهنگ  ی. لذا م   ابدی  یکاهش م 
  ي و نگهدار  ریقطع نگردد. امکان تعم  ي در مدت زمان کار  عیصنا   نیبرق ا  د یبه طور مثال با  شوند.برخوردار    ریز  یی ایاز مزا و  ها را به شبکه متصل کنند  

درست   ی داده شود. اطالع رسان  یصنعت  ي وام کم بهره به واحدها  کیپارالل کردن توسط    يبرا  از یگردد. لوازم مورد ن  نیها توسط آن شرکت تضم  زلید
 400  یلوواتیمواد ک  يدارا  يتوسط واحدها  يدی تول  برق   ،رانیوز  اتیانجام شود. با توجه به مصوبه ه  زلیسوخت د  نی تام  يبرا  یعتصن  يشهرك هادر  

کنند،    یبار به شبکه وصل م   کیرا در پ   زلیکه د  ییواحدها  يطبق تفاهم نامه با وزارت نفت، برا  ی شود. از طرف   ی م   يداریخر  رو یتومان توسط وزارت ن
 . ردیگ یقرار م اریتومان در اخت 350 يتریل لیگازوئ

 الویت اصلی می باشد.   یشهرك صنعت  يژنراتورها   زلیدسوخت    ن یتام 
در سخنانی به  برتر مشهد    يهايو فناور  يسازنیماش  یشهرك صنعت  یشرکت خدمات   رعاملینشست، محمد خوشحال، مداین  از    يگریبخش د  در

که  وجود دارند    ياریبس  نی. قوان  تهیه شود  نصب شده، سوخت  یشهرك صنعت  که در  یی ژنراتورها  زلیدبایستی براي  :  شرایط موجود اشاره و بیان کرد
به   نیدر واقع مسئول وند .  ش ی اتیمصوبات عمل  نیاو بایستی دارد و الزم االجراست   یمصوبات خوب لیستاد تسه ل. به طور مثا شوند  ییاجرا بایستی  

 . در چالش هستند مصوبات  نیکردن ا ییاجرا الزم براي بودجه  ن نبود لیدل
نیز مشکل خواهندداشت ژنراتور    زلید  استفاده از  در  ندگاز مواجه شو  ی ژنراتور دارند اما اگر با قطع  زلید  یصنعت  ياز واحدها   ياریکرد: بس  حیتصر  يو
 صورت گرفته است. صنعت، معدن و تجارتبا وزارت  یی ها ينامه نگار در حال حاضر به منظور رفع چالش موجود ، .

ژنراتور   زلیاز د  هماه  4  یروز در بازه زمان  3  میکند اما اگر بخواه  یم  تیروز کفا  2  یال  1  يبرا  ي واحدهاي صنعتیافزود: سوخت اضطرار  خوشحال
 شد.  میسوخت دچار مشکل خواه نی قطعا در حوزه تام  م،یاستفاده کن

  يدر حال حاضر با کمبود مکان برا  یصنعت  ي شد: شهرك ها  ادآوری برتر مشهد    يهايرو فناو  يسازنیماش  یشهرك صنعت  ی شرکت خدمات  رعامل یمد 
 نیا رهیبه محل ذخ  دیچهارم کارخانه با کی ایسوم و  کیکه  يکند، به طور  یرا اشغال م يادیز يمنابع جا نیسوخت مواجه هستند. ا رهیمنابع ذخ

 .با کمبود مکان مواجه هستند يدیتول ياکثر واحدها  نیکند. بنابرا  دایپ  صیتخص بعمنا
. لذا  میکن  يرا راه انداز   CHP  میگاز نتوانست  صیعدم تخص  لیها وجود دارد که متاسفانه به دل  روگاهین  يبرا  یتمام  مهین  يکرد: طرح ها  حیتصر  يو

  روگاه ین نیباال وجود دارد که اگر ا تیبا ظرف   CHP روگاه یچند ن ی تمام باشد. در هر شهرک مهین ي طرح ها نیاتمام ا د یبا ی دولت ي برنامه دستگاه ها
 بود. میبا قطع برق مواجه نخواه  گریقطعا د  ،فعال شوندها  

خواهند کرد،    قطعا استقبال  یدانیاز آموزش م  عیصنا  رد،یانجام بگ  یدانیو به صورت م  یات یعمل  دیبا  يانرژ   نهیاظهار کرد: آموزش مصرف به  خوشحال
 و به دنبال راهی براي عبور از چالش هاي موجود هستند.  برق را تجربه کرده اند یچرا که قطع

 م یمواجه هست یطیمح  ستیز  يها  تیها با محدود  زلیاستفاده از د  در*
گاز در   نیکرد: در بحث تام حیتصردر سخنانی  يسازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضو یمعدن عیاداره صنا سئیر ن،یمحمدرضا افش ادامه در

اعمال شود. لذا    یمیبزرگ پتروش  يواحدها  ينرخ گاز صرفا برا  شیکه بحث افزا  میدیرس  جهینت  نیبه ا  یدولت و بخش خصوص  يگفت و گو  يشورا 
افزا  گرید  یصنعت  ياز واحدها  ياریبس التفاوت  متیق  شیبا مشکل  ا  یسوخت مواجه نخواهند شد حال اگر مابه  واحدها ستانده شده به آنان    نیاز 

 برگردانده خواهد شد. 
در فصل زمستان   ،ندارند  ی سوخت مشکل نیکه در فصل گرم با تام ی مانیس يکه در بخش برق صورت گرفته بود، عموما واحدها  یافزود: با بحران يو

 نداشته باشد.  يریتاث یشانکاال نیتمام شده ا متیند تا  کمبود سوخت بر قکن  یاز سوخت مازوت استفاده منیز 
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  ي وجود دارد، با چالش کمتر  ی صنعت  ي برق و گاز شهرك ها نیدر تام  ی از طرف ما انجام شود تا اگر مشکل  دی با ییها   يزیکرد: برنامه ر  حیتصر  نیافش 
 مواجه شوند.  

: در  از پیگیري براي برگزاري جلساتی به همین منظور خبر داد و گفت  يسازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضو  یمعدن  عیاداره صنا  سییر
 یآلودگ  لیبه دل  یلیفس  يابالغ کرده که از سوخت ها  زیوزارت بهداشت ن  و  دهد  ی نم  ی رالیاجازه استفاده از سوخت فس  ستیز  طی، محشرایط بحرانی

 . میمواجه هست تیبا محدود زین در بخش صنعت ها زلیاز د هدر استفاد جهینشود. در نتهوا، کرونا و .... استفاده  
 شود  ی پرداخت م   عی تومان به صنا  925  يدیساعت برق تول  لوواتیهر ک  ي ازا  به*

تابستان با مشکل کمبود گاز  در فصل  و    يعنوان کرد: در سال جارنیز در همین رابطه  برق مشهد    عیمصرف توز  تی ریدفتر مد  ریمد   ،يمرادمعصومه  
  ستانتمام مشکل شرکت برق مربوط به تاب  م، یبا مشکل برق مواجه شو   د ینکرد. زمستان قاعدتا نبا  دا یپ   صیما تخص  ي ها روگاهیو گاز به ن  میمواجه بود

 گردد.   دیشود تا برق تول نیتام یستیما با ي ها روگاه یرسد. گاز ن یاست و بالعکس مشکل شرکت گاز در فصل زمستان به اوج م
که    ی ساعت  لوواتیهر ک  يما به ازاهم  امسال    داشتیم و   یصنعت  نیمشترک  يبار را برا  کیپ   یقیطرح تشوطی سنوات گذشته    خاطرنشان کرد: ما   يو

 120  در ازاي  را  يانرژ  زانیم  نیاست که ما هم  ی در حال  نیا  . میکن  یتومان  پرداخت م  925شود،    یم   دیسوز برق تول  لیگازوئ  يژنراتورها  زلیاز د
 . میده یم  عیتومان به صنا

  يتعرفه در سال جار  ن یها، ا  زلید   میژنراتورها و تحر  زلید  ياستهالك باال  لیبه دل   طرح هاي تشویقی ما همچنان برقرار هستند و افزود:    يمراد
 است.  افتهی شیافزا

.  فعال دارند  زلیمشترك در شهر مشهد د 570برق استفاده شده است، خاطرنشان کرد:   نیانگیاز م شیب يمگاوات در سال جار 60 نکهیا انی با ب يو
 ها جبران شود.   زلیبرق با د یکرده اند که خسارت خاموش زلید دیرا صرف خر يسرسام آور  اریبس نهیهز نیمشترک

  م یتوان  ینم  گری د  ياستان ها  یبه خوب  لیدل  نیشهرها باالست، به هم  گرینسبت به د  ع یصنا  یکرد: متاسفانه در کالنشهر مشهد پراکندگ   حیتصر  يمراد
 .میخدمات ارائه کن عیبه صنا

  ي ساز  نهیعنوان کرد: بحث به  نیز در سخنانی  مشهد  ی دانشگاه آزاد اسالم  يانرژ  ی روه مهندسگ  ریو مد  ی علم  تیا عضو ه  رنژاد،یادامه کاظم بش  در
انرژ داشته باشند با توجه به دارا بودن    لیتما  عیکه اگر صنا  میدار  يادیز  یمتخصص  يها  میما در دانشگاه آزاد، ت  م،یریبگ  يجد  دیرا با  يمصرف 

 . میکنمی   یابیکرده و عارضه  دایحوزه ورود پ  نیبه ا يانرژ يزیمم ثدر بح زاتیتجه
هر صنعت مشخص شود و براي    يانرژ  لوواتیشود تا هر ک   نیکارخانجات مختلف تام  يشاخص برا  دیگام آن است که با  نیکرد: نخست  حیتصر  يو

برسد   بیبه تصو  ونیسیدر کم  دی شوند. حداقل با  سهیمقا  گریکدیبا    يمصرف انرژ  يساز  نهیصنعت در خصوص به  ک یفعال در    يعملکرد کارخانه ها
 کرد. يزیبرنامه ر  ندهیسال آ يسوخت برا نهیعملکرد هر صنعت، بتوان در جهت مصرف به  اسیکه با ق

 را کاهش خواهد داد  عیفشار بر صنا ، تمام   مهی ن  يها   روگاهین  اتمام *
عنوان کرد: در حوزه آموزش و فرهنگ    ي تریبون را در اختیار گرفت و برق خراسان رضو  ي کایسند   سیرئ  ،يزیحسن سواین جلسه  از    يگریبخش د  در

  ی و هم صنعت  ی خانگ  نی. هم مشترکبایستی بیشترشود   حوزه    نیعملکرد رسانه ها در ابایستی تالش بسیار انجام شود و    يانرژ  نهیمصرف به  يساز
پروانه   يرا در ازا  انید و متقاضنکن  دای حوزه ورود پ   نیبه ا  د یبا  زین  یو نظام مهندس  يدارداشته باشند. شهر  يکاهش مصرف انرژ  يبرا  يبرنامه ا  د یبا
 . نمایند  يدهند، مجاب به کاهش مصرف انرژ یکه م  یی ها
 نه یخاطرنشان کرد: شرکت برق در مصرف به  رد، یمورد توجه قرار بگ  د یاست که با  ی نکات  گریاز د  زین  يمصرف انرژ  يهوشمندساز  نکهیا  ان یبا ب  يو

 دارد.  یخوب يهمکار  عیو با صنا داشتهرا در دستور کار  یاقدامات خوب يانرژ
ورود  ها اهتمام داشته باشد، قطعا   روگاه ین نیا لیسبزوار وجود دارند که اگر دولت در تکم و هیدریدر تربت ح یتمام مهین  يها  روگاهیافزود: ن يزیسو

 آن ها به چرخه فعالیت، باري را از دوش صنایع در بحث تامین انرژي سبک می کند.  
و در جمع بندي مباحث مطروحه در این جلسه گفت: امیدواریم طرح  انیپا در يخراسان رضو  یاتاق بازرگان يانرژ  ونیسیکم سیمحسن شادمان، رئ

با بحران به   ی،فعل  طیدر شرا  هرچه زودتر اجرایی شود .  يباد  يهزار مگاوات انرژ  10  ایو    يدیخورش   يهزار مگاوات انرژ  10  دیتول  وعده هایی نظیر
خود به    د یبا ع ی. صنامیشود  منتقل   ع یبحران ها را به صنا  نی. متاسفانه  فشار اخواهیم بود  چه در زمستان مواجه  و کلمه چه در تابستان    ی واقع  يمعنا
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کار را پیش برد و به تامین زیرساخت هاي تولید انرژي در این و آموزش  يساز نهیتوان صرفا با به یفکر راه حل باشند و با توجه به اعداد و ارقام، نم 
 بخش نیاز است.  

  10  ی تواند حت  ی نمبه تنهایی  راه حل ها    نیاز ا  کی  چ یهالبته تاکید داریم که  خاطرنشان کرد:    يخراسان رضو  ی اتاق بازرگان  يانرژ   ونیسیکم سیرئ 
 وضعیت موجود کند، قطعا    ت یریرا مد  طیشرا  نیاز ا  یمطرح باشد و هر راه حل قسمت  يراه حل در حوزه انرژ  5اما اگر    ،    درصد مشکل را حل کند 

 . افتیبهبود خواهد 
سابق   ریوز  انیدکتر اردکان  يگذشته در زمان تصد  يشود. در سال ها  یشیچاره اند  يبحث کمبود انرژ  يبه صورت همه جانبه برا  دیکرد: با   حیتصر  يو
 صورت گرفت. یحوزه اقدامات خوب نیبود و در ا يمصرف انرژ يساز نهیبر به د یتاک روین

  انی.  به بمیمواجه   زین  نیقوان  کند، چرا که با مشکل  ی نم  ت یمقوله کفا  ن یا  تیاما صرف رعا  م یمصرف کن  نهیبه  میتوان  ی شد: هنوز هم م  ادآور ی  شادمان 
شرایط مناسب براي استفاده دیزلهاي در صنایع برق در زمان کمبود   .میراه حل تمرکز کن  کی  يصرفا بر رو  میکه بتوان  ستین  يبه گونه ا   طیشرا  گرید

 و قطع برق بایستی پیگیري و ایجاد شود  
صرف شده    ي دیخورش  يها  روگاهی احداث ن  يبرا   یفراوان  هیخاطرنشان کرد: به طور مثال سرما  يخراسان رضو  یاتاق بازرگان  يانرژ  ونیسیکم  سیرئ

 حل شود. دی مسائل با نیاستخراج کرد ا يها انرژ روگاهین نیتوان از ا ینم زیبرق ن  یاست اما در زمان قطع
اجراسازي    عضویت در طرح  پیرامون  و همچنین اطالع رسانی به اعضا کمیسیون ها  پرداخت  حضور از اعضا جدید در کمیسیون انرژي  به بحث  شادمان  

 را اعالم کرد. ، زیر نظر کانون زنان بازرگان   رد پاي کربن 
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