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 دستورکار جلسه:      
 99برنامه ریزی برای دستورکارهای کمیسیون انرژی در سال  -

 سایرموارد -

 

  :شرح مذاکرات 

 به چالش کشیده استرا  یحوزه انرژ یقراردادها ی دراقتصاد هیتوج ،نرخ ارز نوسانات

 
ده و فعاالن این بخش را با ، فاقد توجیه نمو یحوزه انرژ یقراردادهارا در  یاقتصاد هیتوجبحث  ، نرخ تورم شیارز و افزانرخ  ـ

 یشرکت ها در حال حاضر : متاسفانهدید گراظهار  چهارمین جلسه این کمیسیوندر  . هایی جدی مواجه ساخته استچالش

زی تا وزه های ارنابسامانی در بخش های مختلف اقتصادی از ح با،  ینگیکمبود نقد بر مشکلعالوه  یفعال در حوزه انرژ

ی و ارائه ، تنها همگرایی بخش خصوص به نظر می رسد در این برهه حساس . ندا رویکرد بخش های تصمیم ساز مواجه

 .  ودشگشا واقع  دی گرهی تواند تا ح، م پیشنهادات کارآمد از سوی فعاالن این بخش و در ادامه مطالبه گری برای تحقق آن ها

عضای این او از می باشد شورتی اتاق مشهد م -برنامه ها و استراتژی های این کمیسیون به عنوان یکی از بازوهای تخصصی

 شنهادات خود، پی ریتا به منظور تعیین اولویت های این ساختار در سال جا گردیدکمیسیون و فعاالن حوزه انرژی درخواست 

 . بشود عیین ل جاری ت، موارد مورد توافق به عنوان خط مشی این کمیسیون در سا ارائه کنند و پس از بحث و بررسی الزمرا 

نی که صرف و زمام. برای نمونه در ایام پیک  ، با بی مهری مواجه می شود ، در موارد متعددی به جای حمایت بخش صنعت

صمیمات تویت این ، در اول ، این صنایع هستند که پیش از سایر بخش ها یردتصمیم به قطعی گاز یا برق می گ وزارت نیرو

: گردد  رژی تاکیداهمیت فرهنگ سازی در حوزه مصرف انبایستی بر .  قرار می گیرند و طبیعتا نیز از آن متضرر می شوند

این بحث ز ولتمردان ادو امر کاران ردست اند وبه حوزه اقتصاد زده است  فراوانیدر کشور ما لطمات  یبودن نرخ انرژن یواقع

 یشورا مجلس ندگانینما یدر جهت جذب همکار ونیسیکم یها تیاز ظرف دیبا برای اصالح این بحث.  غفلت می کنند

 بهره بگیریم. یاسالم

 شود  بیتصو  یدیخورش  یها روگاهین احداث   یبرا  ییها مشوق *

 یبرا بایستی صورت پذیرد . ریدپذیتجد یهایانرژمحل از  ی خوددرصد از برق مصرف 20 نیبه تام یدولت یهاالزام ارگان ـ

 روی، وزارت ن این قانون ت ازاباز زدن ادار سر مذکور ومدت  انیپس از پابود تا  مقررو  شده بود تعیینسال مهلت  دومهم  نیا

درصد ادارات به بهانه نداشتن بودجه  99 دیکه مستحضر هست. همان طور  کند هاآن یرا برا یباالتر ینرخ انرژ اقدام به اعمال

 دور نی. متاسفانه ا ادارات اقدام نکرده است نیا مهینسبت به جر رویسرباز زدند اما تاکنون وزارت ن کورمذ هیابالغ یاز اجرا

قبل از ابالغ  یستیا دولت با. لذ را ایجاد نمی کند ییگونه ضمانت اجرا چیمذکور ه هیابالغ چرا که باطل همچنان ادامه دارد

اگر  نکهیبر ا یدارد مبن یشهر مشهد مصوبه ا یشورا . نمایدبودجه آن اقدام  نیبه تام تابتدا نسب یهرگونه بخش نامه ا

هر درخت  یاریآب ی، به ازا مشخص ثبت کند تیرا در سا شیکند و اقدام خو یاریرا آب یفرع یها ابانیدرختان خ یشهروند

. حال  شود یکاسته م او یهزار تومان از عوارض شهر 10متر ارتفاع   3از  شیدرخت با ب یهزار تومان و  به ازا 6 ، یمتر 3

اگر هر  گرید انی، به ب کند یسبز کمک م ی، عمال به رشد فضا کند یاقدام م یدیخورش روگاهیکه نسبت به احداث ن یفرد
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مهم  نیکرده و ا یدرخت را نگهدار 50، در واقع  پشت بام منزل خود احداث کند یبر رو یوات لویک کی روگاهین کی فردی که 

، مشوق  کند یکمک م ستیز طیکه به حفظ مح یدیخورش یها روگاهیاحداث ن ی. برا کند یم مکسبز  ک یفضا یداریبه پا

شرکت ها  نیلذا ا ؛ اولویت باشداین بخش در  ونقر دیبا دیدر سال جهش تول . شود بیاز درختان تصو یهمچون نگهدار ییها

 قیتشو یو باد یدیخورش یها روگاهین جادیرا نسبت به ا عیصنا دیبا دیو خواباندن چرخ تول یاز مصرف انرژ یریجلوگ یبه جا

 کنند.

 *فورس ماژور 

 دایپ شیافزا ه روزحوزه روز ب نیا یمواجه هستند و چالش ها ییربنایبا مشکل ز یفعال در حوزه انرژ یمتاسفانه شرکت ها ـ

ال سوال ح،  ده استشدر بورس باب  یگذار هیو سرما ی،  دالل باز و فروش ارز دیخر دیمتاسفانه در سال جهش تول . کند یم

شرکت ها  یربنایز ربرویه  نی؟ متاسفانه ا حرکت کرده است دیت تولمبازار بورس به س یها هیاز سرما زانیچه م که نجاستیا

با  .ت اسافزوده  ین حوزهمجموعه ای از دیگر مشکالت فعالن ا . در واقع این مشکل بر را نشانه گرفته استاثرگذار بوده و آن 

 طیر شراراردادها دق نیکه ا ، چرا نباشند ندیبامنعقده خود پ یبه قراردادهاتا حق دارند  مانکارانی، پ نرخ ارز شیتوجه به افزا

 ید.آدر حال حاضر متاثر از قید فورس ماژور بوده و فاقد اعتبار به شمار می اما  دهیبه امضا رس یمطلوب

لسات ج دیبان . افزوده شده است زیاست و بعضا بر دامنه مشکالت ن یهمواره به قوت خود باق یحوزه انرژ یچالش ها ـ

 حضور یبرا ربط یذ ییاجرا یستگاه هااز د دیحوزه ختم شود بلکه با نیفعاالن ا یصرفا به گفتن دغدغه ها یانرژ ونیسیکم

ربط  یذ ییجراا یشود به سمع و نظر دستگاه ها یاتخاذ م ونیسیکه در کم یماتیتا تصم دیجلسات دعوت به عمل آ نیدر ا

 .  برسد زین

 شود یم احساس  خراسان  استان  ی انرژ  ییاثرگذار در خانه هم افزا  یمردم  ینهادها  یخال یجا*

رلمان بخش جایگاه پا وما در این کمیسیون از ظرفیت ، به ویژه آنکه  وجود دارد یحوزه انرژبرای رفع مشکالت  هاییراهکار ـ

دارد  یمطلوب اریبس یها تیاست و ظرف یسازمان مردم نهادخراسان استان  یانرژ ییخانه هم افزا . خصوصی بهره می گیریم

احساس  یوبخسمن به  نیاثرگذار در ا یمردم ینهادها یخال دیگر، جای از سوی.  مغفول مانده اند تا به امروزکه متاسفانه 

 رخ لیند دلچبه  ینرژدر حوزه ا ینگیکمبود نقد . داشته باشد رسمن حضو نیدر ا دیبا یبه طور مثال اتاق بازرگان ؛ شود یم

گه ند نازل حدر  یبرق و انرژ متیاست که ق اریبس انیوجود داشته و سال گذشتهکه از زمان  یکردی، نخست رو می دهد

 کشور نیه ابعراق  ادیز یگرما لیبه دل هی. به طور مثال کشور ترک است تیریدر حوزه مد تمرکز بیشتر. دوم  داشته شده است

ره رفیت آن بهاید از ظببازار انرژی کشور عراق پیش از این در دست ما بوده است و است که  یدر حال نی. ا کند یبرق صادر م

 . ریمبگی

 ردیقرار گ  یریگیپ  مورد  جد  به  مصرف  یاصالح الگو قانون   24  ماده  یاجرا*

و  استاندارد ین ملتعامل با سازما قی، حداقل در استان از طر مصرف یقانون اصالح الگو 24تحقق ماده  ضرورت بر دیتاک ـ

زش در حوزه آمو یمصرف در راستا یقانون اصالح الگو 24ماده  یاجرابایستی صورت پذیرد  و همچنین در سازمان صمت 

م با شرکت عامل الزت، رو بودن فصل زمستان  شیبا توجه به پ نی. همچن شود یریگیاستاندارد پ یبه جد از سازمان مل یانرژ

 . ، مدیریت شود و بحث قطعی انرژی صنایع ردیگبصورت  یگاز و استاندار یها

 ش کرد.ت تالمشکال نیحل ا یارائه کرد و به جد برا یاتیعمل یراهکارها دی، لذا با اوان استفر یمشکالت حوزه انرژ
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 ، مینک ییا اجراوجود رمصوب م نی، در حال حاضر اگر قوان وجود دارد یدر حوزه انرژ یاریبس ییاجرا ینامه ها نییو آ نیقوان 

 . برطرف خواهد شد یحوزه انرژ یاز چالش ها یاریبس

قویت یون ها را تظرفیت های این کمیس دیلذا با، هستند  یانرژ ونیسیکم یدارا کیهر  یدولت یحاضر دستگاه هادر حال  ـ

م آور ان ها الزاسازم یمدر تما دیبا یانرژ تهیدر واقع استقرار کم . کرده و آن ها را در سمت و سوی اثرگذاری هدایت نماییم

 ود.ش... بسیار موثر واقع  ، گاز و ی خدماتی در حوزه برقهاشرکت  یتواند برا یمهم م نیا یخروج وباشد 

و  تدوین باید مشوق هایی برای واحدهای صنعتی در جهت کاهش مصرف انرژی و ترغیب به احداث نیروگاه خورشیدی  ـ

قی ح های تشویطر باید در واقع . . این مهم بایستی در کمیسیون انرژی نیز به عنوان دستور کار تعریف شود اطالع رسانی شود

 . نرژی برسداحوزه  و در ادامه به اطالع فعاالن ودربط همچون شهرداری و...  در کمیسیون مذکور مطرح شاز ارگان های ذی
 می گیرد  موثر شکل یک مطالبه گری   ، تعامالت  * از دل

ت مشکالو  رندرار بگیقواحدهای نمونه  ، باید با رتبه بندی در زمره واحدهایی که در حوزه انرژی های پاک فعالیت دارند  ـ

ام موثری گ،  شود ، لذا اگر حتی یک مورد از این مشکالت نیز حل و فصل برای واحدهای فعال در حوزه انرژی فراوان است

را در  لگوی مصرفیت بر فرهنگ سازی در اولبایستی ادستگاه های اجرایی  . برای حل مسائل این حوزه برداشته خواهد شد

ی در ی صنعته های واحدهای صنعتی لحاظ نمایند . چرا که همگی نسبت به تبعات و آسیب های وارده به واحدهابرنام

تا  صور شودبایستی بسیار بلند ت پیش روی مسئوالن در بعضی حوزه هاخصوص قطع برق مصرفی آگاه هستیم . افق های 

رفته گصرف انرژی ید جلوی متاکید ما در این جلسه بر آن بود که نبا.  بتوانند تحلیل نمایند همین امر باعث شود تبعات آتی را

 . ریت شودرستی مدی. در واقع این مصرف است که باید به د ، چرا که این بحث عاملی در رونق تولید به شمار می آید شود

 ومهم شوند  جام اینف به ان، باید موظ ، اداراتی که نسبت به احداث نیروگاه های خورشیدی اقدام نکردند نکته دیگر آنکه

 با همهتقریست ا. نوسانات نرخ ارز باعث شده  ضمانت اجرایی برای عملیاتی کردن این مصوبه دولتی در نظر گرفته شود

زار ربط برگذی سئوالنهنگی کمیسیون انرژی و مقراردادها فاقد توجیه اقتصادی باشند که در این خصوص باید جلسه ای با هما

اهد اع خارج خوا از انتفر، فعالیت در این حوزه مهم  . تداوم این روند این بحث برای متولیان امر تشریح گرددشود و مصادیق 

یی نه هم افزاتری با خاکمیسیون انرژی تعامل و همکاری موثرسعی و تالش شود تا .  کرد پس باید برای آن چاره ای بیاندیشند

زمان ی میان سا. باید جلسات مشترک یک مطالبه گری موثر شکل می گیرد از دل این تعامالت است کهچراکه داشته باشد 

ظور مچنین به من. ه ودشهای مردم نهاد ذیل اتاق بازرگانی با خانه هم افزایی پیرامون مشکالت و مسائل حوزه انرژی برگزار 

قانون  24 ری مادهاید ضمن پیگی، ب برنامه ریزی برای اصالح الگوی مصرف در فصل زمستان و عدم قطع گاز واحدهای صنعتی

کارگروهی  بایدستا . در همین را ، مقوله آموزش در حوزه انرژی نیز برای واحدهای صنعتی پیگیری شود اصالح الگوی مصرف

 ذیل کمیسیون انرژی به منظور آموزش واحدهای صنعتی در حوزه مذکور شکل بگیرد. 

  مصوبات جلسه:

 :دراین جلسه مقررگردید 

 .ار بگیرند، با رتبه بندی در زمره واحدهای نمونه قر واحدهایی که در حوزه انرژی های پاک فعالیت دارند  -1

 . لحاظ نمایند یت بر فرهنگ سازی در الگوی مصرف را در برنامه های واحدهای صنعتیولادستگاه های اجرایی  -2
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 ه جای آن بهبه کارخانجات که منجر به کاهش تولید میشود خودداری گردد و ب مصرف انرژیفشار برای کاهش  از -3 

 راهکارهایی برای افزایش تولید انرژی اندیشیده شود .

جرایی برای وند و ضمانت اش، موظف به انجام این مهم  اداراتی که نسبت به احداث نیروگاه های خورشیدی اقدام نکردند -4

 . تی در نظر گرفته شودعملیاتی کردن این مصوبه دول

 والن ذیربطبا مسئ بر قراردادهای مرتبط در حوزه انرژی آنتاثیر   ورزی نوسانات نرخ اتشریح تشکیل جلسه ای درخصوص  -5

 و برگزاری جلسات مشترک و همکاری موثر با خانه هم افزایی  بیشتر تعامل -6 

لگوی مصرف در ااصالح برنامه ریزی برای  (  ، دهای صنعتیقطع گاز واح) قانون اصالح الگوی مصرف  24ماده اجرای  -7

 .مقوله آموزش در حوزه انرژی برای واحدهای صنعتی  فصل زمستان و

 .انرژی ذیل کمیسیون آموزش واحدهای صنعتی  ی به نام تشکیل کارگروهبررسی  -8

 شکیل کمیته انرژی در کلیه شرکتها و کارخانجات پیگیری شود .ت -9

 برگزاری جلسه مشترک با کمیسیون انرژی اتاق ایران . -10
  :جلسه نحاضری

  آقایان:

  -نمازی  -سالمی-نصرآبادی  –کفاش -بشیرنژاد–اسماعیلی 

  خانمها  

 -آزاد -اورعی 

 غایبین جلسه : 
 آقایان :

 جوشش 


