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 استمستلزم توجه خاص  در بخش سیاستگذاری کشور عیبرق صنا یقطع

 

توسل به راهکارهای مناسب  در بخش سیاستگذاری کشور است و حتی به تبعات  نیازمند، در راهبرد مدیریت بحران ، عیبرق صنا یقطعـ 

. به نظر می برق قرار دارند یدر حال حاضر در خط مقدم قطع یصنعت یمتاسفانه واحدهابلندمدت تصمیمات  بایستی توجه بیشتری شود . 

در اولویت مسئوالن امر است ، در حالی که چنین روندی در کمتری که دارد،  یاعبازخورد اجتم به واسطه ییراهبردهارسد که اتخاذ چنین 

توسعه  ،در این بخش دیموانع تول ییدر استان، شناسا یانرژ دیتول یها تیظرف ییشناساتر منجر خواهد شد. آتیه به بروز مشکالت جدی

نسبت  یانرژ ونیسیراستا کم نیه است. در همبود لیاز بدو تشک ونیسیکماین اهداف  نیو ... از مهم تر یدر صنعت انرژ یها یگذار هیسرما

آب و برق  بروز بحران و پراکنده اقدام کرد. ریپذ دیتجد یها یانرژ تهیو کم ینرژمصرف آب و ا یساز نهیبه یتخصص تهیکم 2ل یبه تشک

شد که  یگونه عنوان م نیگذشته ادر کند تا در سیاستگذاری های تولید خود بازنگری نماییم. حجم امروز منابع ما، اقتضا می و در کشور

باید کشاورزی  ندارد و الاقل با توجه به ذخایر آبی کشورمان الزم را ییشعار کارا نیا گرید درس یبه نظر م اما« محور توسعه است یکشاورز»

برای بخش تولید، اشتغال و های آبی آن توسعه پیدا کند. در منطقه ای که استفاده هر متر مکعب آب با نگاه به مزیت هر منطقه و ظرفیت

کشت  یاستفاده از الگو لیدل نیبه هم ستیمصرف ن کباری یآب کاالارزش اقتصادی بیشتر رقم می زد، صنعت اولویت کار قرار بگیرد. 

نه که در : نباید قطعی برق را به این بها مصرف برقدر خصوص  .ردیقرار بگ همورد توج دیحوزه با نیدر ا ینیفراسرزم یو کشت ها کارآمد

بخش تولید حواشی کمتری رقم می خورد قطع کرد و سهم آن را به سایر بخش ها داد. اگر نگاه کالن و کارآمدی در سنوات گذشته وجود 

 داشت و تولید برق را به نسبت مصرف آن افزایش می داد، امروز شاهد بروز چنین مشکالتی نبودیم. 

باید مکاتبه ای با شهرداری به منظور پیگیری اجرای مصوبات پیشین این کمیسیون انجام بگیرد : واحدهای مجهز به انرژی خورشیدی باید به 

یک یا دو شبکه مجاور برق متصل باشند که اگر برق منطقه ای قطع شد بتواند از محل دیگری ، برق تامین کنند تا بدین ترتیب در تولید 

شیدی خلل وارد نشود. آب کاالی یکبار مصرف نیست: باید با استفاده از الگوی کشت مناسب و کاشت محصوالتی که با اقلیم انرژی خور

استان سازگاری بیشتری دارد ، درصرفه جویی آب کوشید . باید مطالبات کمیسیون به اتاق بازرگانی ارجاع داده شود تا در اسرع وقت این 

بگیرد : حفر چاه های غیر مجاز دغدغه جدی برای فعاالن اقتصادی است اما به دلیل گستردگی مسئله شاید  مطالبات مورد پیگیری قرار

برخورد قابل قبولی با آن صورت نمی گیرد باید در این رابطه پژوهشی در اتاق مشهد انجام بگیرد تا مسیر مهار چنین تخلفاتی از منظر 

رمزارزها نیر که شبکه توزیع برق ما را به چالش دچار کرده و بحران در بخش مصرف ایجاد کارشناسی بررسی شود. این مقوله در موضوع 

نموده نیز قابل بحث است . مسئولین دولتی باید در جلساتی که مقرر است در خصوص ذی نفعان تصمیم گیری کنند ، از بخش خصوصی نیر 

ذی نفعان را در اجرای سیاست ها شاهد باشم . ضعف سیاستگذاری ها  دعوت بعمل آورند تا در صورت اتخاذ هر تصمیمی ، مشارکت مطلوب

 در مرحله اجرا از عدم مشارکت جویی بخش خصوصی در روند اخذ این جنس تصمیمات نشات می گیرد. 
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 های مشورتی و پژوهشی کمیسیون انرژی اتاق مشهد*مروری بر تالش 

های موجود و ظرفیت یراهکارها ،برگزار شد ی کهجلسات:  99در سال  مشورتی-تخصصی کمیسیون انرژی بصورت اقدامات  گزارشارائه  ـ 

در موارد  نیصورت گرفت و ا ونیسیدر کمکه الزم  یها یکارشناساعالم گردید. کسب و کارها  لیو تسه دیجهش تول قانونی فراهم شده برای

 نرخ ارز شیاز افزا یدستورالعمل نحوه جبران آثار ناش نیعالوه بر اگیری شوند. ای به اتاق اعالم و ارجاع شد تا از مراجع ذی ربط پیقالب نامه

ناشی از شیوع کرونا بر صنایع فعال در حوزه  کاهش اثرات بحرانراهکارهای در خصوص  نیهمچن و ارائه گردید. نیو تدو یکارشناس نیز

کسب و کار و اهداف و  طیدر خصوص قانون بهبود مح یمختلف شنهاداتیپانرژی نیز بحث و بررسی صورت گرفت و نتایج آن منعکس شد. 

شده  یزیالزم جهت صادرات منسجم و برنامه ر یها رساختیز تیکشور در برنامه هفتم توسعه، اهم یرنفتیتوسعه صادرات غ یها استیس

 یذ و مراجع نیبه مسئول ا جمع بندی وهو... در چهارچوب همین نشست ایاوراس یاقتصاد هیعضو اتحاد یبه کشورها تیاولو یدارا یکاالها

 یطرح ها در کنار موارد مذکور، قرار گرفت. یریگیمورد پ زین یمسائل مربوط به گمرکات خراسان رضو نی. عالوه بر ادیربط منعکس گرد

حوزه  یها ستایس یمطالعه و بازنگر»و « مشهد یشرکت عضو اتاق بازرگان 50در  یمصرف انرژ تیوضع یبررس»در رابطه با  یپژوهش

بخش  تیحاصل از آن رضا جینتا میدواریقرار گرفت که ام  ردر دستو «ی( انرژیساز ی)مردم یدموکراس افتیبا توجه به ره کالیالکتر یانرژ

برگزاری یک دوره تخصصی آموزشی در خصوص راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت و تهیه مدل تعالی بهینه مصرف باشد.

 است . 1399پیرامون انتخاب واحدنمونه بهینه مصرف انرژی از جمله دیگر موارد انجام شده در سال انرژی 

 است یحوزه انرژ یاز چالش ها یکیمصرف کننده حامل های انرژی  راستانداردیغ یکاالها وجود*

خراسان  یورزمعادن و کشا ع،یصنا ،یاتاق بازرگان تیمامور یدر راستا و در استان یمصرف انرژ نهیدر رابطه با انتخاب واحد نمونه بهـ 

اقدام شده  یمصرف انرژ یساز نهیانتخاب واحد نمونه به ی برایکارگروه لینسبت به تشک، استان ی ایناز منابع انرژ انتیص برای یرضو

 شیافزا ات،یتبادل تجرب یزم براال یفضا جادیا ،یانرژ تیریسازمان ها در حوزه مد یتوانمندساز ،یانرژ تیریفرهنگ مد ارتقایاست.  

 یاهداف اعطا نیمشارکت سازمان ها و .... از مهم تر شیافزا ،سازمان ها یجهت تعال یرقابت یفضا جادیا ،یانرژ نیدر تام نانیاطم تیقابل

است،  یکشور در حوزه انرژ یاصل یاز چالش ها یکی  یکالحوزه الکتردر  راستانداردیغ یوجود کاالها آیند . به شمار می یانرژ یاستان زهیجا

موجود است.  زین یراستانداردیغ محصوالت مشابه اما فاقد شاخص هایکه المپ استاندارد در کشور وجود دارد،  زانیکه به همان م یبه طور

مجاز  دکنندهیتول یها شود، شرکت یاستاندارد است. تقاضا م یارهایمحصوالت پربازده براساس مع دیخر رابطه نیما در ا شنهاداتیاز پ یکی

گامی در جهت معرفی کاالی شوند تا  یو معرف ییشناسا یهستند توسط اتاق بازرگان کیکننده محصوالت الکترون دیاستاندارد که تول یو دارا

 ایرانی مرغوب و جلب اعتماد بازار داخلی، برداشته شود. 

 یواحدها یکند. درجه بند یاتاق اعالم م یانرژ ونیسیبا کمدر همکاری خود را جهت انتخاب واحد نمونه  یآمادگ یانرژ ییخانه هم افزاـ 

توان از  یم  میگسترده مواجه هست یکه با خاموش طیاخواهد بود، لذا در شربرای این اقدام  یمصداق یعلم یارهایبراساس مع یو صنعت یدیتول

 طیشده است که در شرا دهیچ یبه نحو یدیخورش یها روگاهیساختار ن به عمل آورد. ژهیو یها تیدارند، حما نهیکه مصرف به ییواحدها

سازمان  یرا برا ییتوان مشوق ها یم زین یاز نظر عمل نیهمچن دیشیاند یریمهم تدب نیا یبرا دیبا وشود  یمتوقف م دشانیبرق تول یقطع

 در نظر گرفت. یدیخورش یها روگاهیجهت احداث ن یدولت یها

 از کنترل تخلفات است شیب یدیتول یزمان بحران آب و برق، فشار بر واحدها در*

رسد. فقط در  ینم هیثان تربریل 150باال به  ییبا اشتغالزا نالودیچرم شهر، جاده کالت و ب ،یساز نیطوس، ماش یشهرک صنعت پنجمصرف آب 

جدی تری باید انجام  و نظارت یدگیروند رس نیشود و بر ا یآب برداشت م رمجازیغ یها هاز چا هیبر ثان تریل 250بالغ بر  زیشاند همنطق

 عیصرفا بر صنا ،بحران آب بروز و ... ، صورت گرفته است. متاسفانه در زمان زیشاند یفرماندار ،آب شرکتمکاتبات با  در این خصوص.شود 
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برق را در کل  یقطع نیشتریمتاسفانه ب نمی شود.  یریجلوگ رمجازیآب غ یاز حفر چاه ها کهاست  یدر حال نی، اآورده می شودفشار وارد  

برق مشهد به  عیکه شرکت توز یربه کرده اند، به طورجنالود تیچرم شهر، جاده کالت و ب ،یساز نیطوس، ماش یشهرک صنعت  5کشور 

 نیاز موارد برق ا یاریرد که متاسفانه در بسک یارائه م 23صبح تا  8بار از ساعت  یدرصد 50بر کاهش   یرا مبن ییصورت روزانه اخطارها

 دهیروز در هفته رس کیصورت گرفته در حال حاضر قطع برق شهرک ها به  یها یریگیبا پ شد. یقطع م با وجود صرفه جویی، باز هم واحدها

به  زیند. متاسفانه در حوزه برق نه امتضرر شد اریبس ثیح نیاز ا ییغذا عیصنا ژهیبه و یصنعت یاز واحدها یاریحال متاسفانه بس نیبا ا .است

فعال هستند، به  یصنعت یدر شهرک ها یاریبس تالیجیارز د یاست که مزرعه ها یدر حال نیشود ا یاعمال م یاریفشار بس یصنعت یواحدها

 بودند. تالیجیبه دنبال استخراج ارز د یواحد صنعت 15حدود  یشهرک صنعتیکی ازکه در  یطور

کمک  یانرژ نهیسازمان در خصوص مصرف به یو فرهنگ ساز یدر استان قطعا به بحث توانمندساز یواحد نمونه مصرف انرژانتخاب  ـ

 هیتوص نیاز شاخص ها لحاظ کرد. همچن یکیبه عنوان  زیتوان  مصرف آب را ن یم یواحد نمونه در حوزه انرژ یدر مدل انتخاب خواهد کرد. 

به سرانجام دانشگاه در  دیاسات تیاز ظرفباید د.نشو این بحث شامل زیرا ن یخدمات یشود که واحدها یطراح یشود مدل به گونه ا یم

 یبرا یو اثربخش آییرا از لحاظ کار ییشاخص ها دیبا زین ونیسیکم یتخصص یو کارگروه ها تهیکم. استفاده کرد یپژوهش یطرح هارساندن 

 خواهد شد. میو مشخص تر ترس رت قیبه صورت دق ونیسیصورت است که نقشه راه کم نیچرا تنها در ا رند،یخود در نظر بگ

 کند یم جادیخلل ا یدیخورش یانرژ دیبرق در تول یقطع*

 نیکه ا ردیصورت بگ یدیخورش یاز انرژ دیدرصد مصرف سازمان ها با 20ابالغ کرد که براساس آن  یبخشنامه ا 95دولت در سال ـ 

شهر در خصوص  یو شورا یشهردار ژهیمربوطه به و یها ازماناز س یاساس یها یریگیپ دی. لذا بالیه خود استهنوز در مراحل اوطرح 

از عوارض  یزانیم  ،یدیخورش یها روگاهیکه در قبال احداث ن دیشیاندیب یداتیتمه یشهردار دی. به طور مثال باردیطرح انجام بگ یاجرا

مواجه  یبا چالش خاص گریبرق د یمجهز باشند تا در مواقع قطع یدیخورش یها روگاهیتوانند به ن یم زین یصنعت یواحدها کاسته شود. یشهر

 یدر سطح استان وجود دارد اما متاسفانه قطع یدیخورش روگاهین طلبد. یمجوز م افتیدر یشرکت برق را برا یاقدام صرفا هماهنگ نی. انشوند

 یدیتول یدیخورش روگاهیشود که ن ینرم افزار اخطار داده م قیکه از طر یکند به طور یم جادیمشکل ا یدیخورش یانرژ دیبرق در روند تول

 دیتول یاست، انرژ دیبرق که توام با تابش خورش یدر زمان قطع کند. یجاد میپاک اختالل ا یانرژ دیبرق در روند تول ی، چرا که قطع ندارد

 یدیکه نورخورش ردیانجام بگ یبرق در زمان یکه قطع میتقاضا دار یت برق منطقه ابالاستفاده است. لذا از شرک یدیخورش روگاهیشده توسط ن

 رود.نشده به هدر  دیتول یوجود نداشته باشد تا انرژ
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