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 دستورکار جلسه:      
   )به پیوست( گزارش اقدامات انجام شده در خصوص آسیب های وارده از وقوع شیوع ویروس کرونا در حوزه انرژی -

نامگذاری سال   - به  نام    1399با عنایت  به  تولیدتوسط مقام معظم رهبری  قانونی جهش    جهش  ارائه و تدوین راهکارهای   ،

 ( ادامه دستورکارجلسه قبل ) تولید و تسهیل کسب و کارها در این خصوص  

)ادامه    بررسی قوانین و مقررات مخل کسب و کار و ارائه پیشنهادات اصالحی و قوانین اجرانشده در حوزه کمیسیون انرژی -

 دستورکارجلسه قبل( 

 
 

 

  :شرح مذاکرات 

 یاقتصاد انرژ ت یبرق با هدف تقو متیق یساز یواقع ضرورت

 
با      03/1399/ 21روز چهارشنبه مورخ   صبح  8 ساعت در رضوی  خراسان کشاورزی و معادن ، صنایع بازرگانی اتاق جلسه کمیسیون انرژی    دومین

ل  حضور اعضای کمیسیون انرژی در ساختمان مرکز آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی  واقع در بلوار وکی

  برگذار شد .  252آباد بین هنرستان و سامانیه جنب بیمه پارسیان شماره 

 از وقوع شیوع ویروس کرونا در حوزه انرژی به اطالع اعضا رسید .  درآغاز جلسه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص آسیب های وارده

و    یرابطه راهکار علم   نیدر ا  دیبا  ی فعاالن اقتصادگردید و    دی تاک  یاقتصاد انرژ  تیبرق با هدف تقو  متیق  ی ساز  ی ضرورت واقع  درادامه بر

 به دولت ارائه دهند.  ی اتیعمل

 :   ی انرژ ونیسیجلسه کم نیدر دوم

صادر    را نیز  یانرژ  عمال  ،  بعضی محصوالت صادراتهمین حاال و در حوزه  سره از ناسره خواهد شد.    ص یبرق سبب تشخ  متی ق  ی ساز  یواقعـ  

از دولتمردان ما بر   ی. متاسفانه برخو مزیتی برای مصرف کننده از این بابت دارد  شده است  دیارزان تول  یانرژ  باچرا که آن کاال را    ،  میکن  یم

له به مثابه  ئمس  نیکند و ا  یم  دایپ  شیافزا  دیتول  یها  نهیهز  ،  یاجتماع  یامدهایکنند جدا از پ  یرا واقع  یانرژ  متیباور هستند که اگر ق  نیا

و    یتا راهکار علم   دبه عمل آورنالزم را    یها و پژوهش ها  قیتحق  تابهاما  نی رفع ا  یبرا  یفعاالن اقتصاد  دیخواهد بود. لذا با  دیکاهش تول

 به دولت ارائه شود.  ی اتیعمل

را    دیصنعت و تولبخش های مختلف  کرونا    وعیاز ش  یناش  یها  ب ی: آس گردید    بیان  وقبی به دستور کارهای این نشست زده شد  در ادامه ن  ـ

به تهران ارسال   متعددی از چالش های پیش روی صنعت انرژی تهیه و به انضمام پیشنهاداتمان  تاکنون گزارشاتبه خود دچار کرده است.  

  لذا   ونداده    را صورت   یگریاقدام خاص د  یبا فعاالن اقتصاد   یرسد دولت به جز همدرد  یموجود به نظر م   ط ی. با توجه به شراگردیده است  

  ی شنهادیپ  یراهکارها   زند. بمطالبات خود سرباز    انیاز ب  د ینبا  ی حال بخش خصوص  نیشده است. با ا  ل یتحم  ی فشارها بر فعاالن اقتصاد  شتریب

  ی اجتماع  نیتام  مه یو حق ب  یاقتصاد  ی بنگاه ها  تیکرونا بر فعال  ناشی از  بحران  اتری، کاهش تاث  دولت  یبرا  یمنابع درآمد  جادیا  به منظور

 شود.   یو به تهران ارسال م نیتدو انیکارفرما
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  ی دولت و بخش خصوص  یگفت و گو  یشورا  رخانهیشده و به دب  یجمع آور  ونیسیاز کرونا توسط کم  یناش  یها  بیسه ماه گذشته آس   یط 

و به دولت ارسال کرده   هیرا ته  یکرده و گزارشات کامل  ی گفت و گو اتاق موارد را جمع بند  یو شورا  رخانهیاستان ارسال شده است سپس دب 

 کنند.  انیاز دولت ب یمطالبات فعاالن حوزه انرژ انیخود را در خصوص نحوه ب  شنهاداتیتوانند پ ی حال همکاران م  نیاند. با ا

: تحریم ها در حال حاضر بخش تولید کشور را نشانه رفته اند. کم اثر شدن تحریم ها جز با    نامگذاری سال جاری به عنوان »جهش تولید«  با

و    دنخود را در در قالب شعار سال مطرح کن یخواسته ها دیبا  یفعاالن اقتصاد  نیبنابرامکن و میسر نمی شود.  توجه و کمک به ارتقای تولید م 

   . تحقق این مهم را مدنظر داشته باشند

قرارداد    یها  مت یق  لیبرق، آب و فاضالب و گاز فاقد هر گونه پرداخت تعد  ع یتوز  یدر شرکت ها  ی حوزه انرژ  ی قراردادها  ی بخش عمده ا 

  ی . از طرفدستخوش نوسات قیمت شده است(  میرمستقیغ   ای  میقراردادها متاثر از نرخ ارز ) به طور مستق  نیا   یبخش عمده از کاالها  وت  اس 

و البته   یجبران  یبا صدور بخشنامه ها  (،  96ماهه آخر سال    6مانند  )وجود داشته  یارز  د یشد  راتییکه تغ  ی گذشته در مقاطع  یدر سال ها

که عالوه بر   98مثل اواخر سال   یجبران شده است اما در مقاطع متعدد دکنندگانیو تول مانکارانیپ انیاز ز یبخش ،ساله 2حدود   یریبعضا تاخ

  ی ق بازرگانا از ات  ابالغ نشد.  یجبران ۀبخشنام  چیه،  میمواجه شد  نیز  نیقوان  رییدرصد با مشکل تغ  50حدود    زانیبه م  ماینرخ ارز سامانه ن  رییتغ

  ل یفاقد تعد یالیر یها مانیارز در پ متیق شی از افزا یاتخاذ کند و دستورالعمل نحوه جبران آثار ناش تا پیگیری های الزم را داریمتقاضا  رانیا

ها و نوسانات نرخ ارز موجب    تمیق  رییتغ  .ردیگبتعلق    زین  98سال    یبه محدوده زمان،  کشور  یزیو برنامه ر  ت یریسازمان مد  یصادره از سو

شرکت ها با بحران   یتمام  97سال    یدر ابتدا  کند،    دایکاهش پ  زین  دیگردد تا تول  یله به تبع سبب مئمس  ن یشود که ا  یتوقف قراردادها م

ق که  چرا  شدند  تغ  مت یمواجه  ناگهان  یاس اس   رییها  شدند    دایپ  یو  رکود  دچار  قراردادها  و  ا  اماکرد  بخشنامه  ابالغ  با  آثار    ،  یخوشبختانه 

 نوسانات نرخ ارز جبران شد. 

ما نسبت به کشورها از نظر ز  یکشور  لذا ظرف  یمطلوب  تیوضع  یصنعت  یها  رساختیمنطقه   و  در کشور وجود دارد  دیتول  شجه  تیدارد، 

   به چالش دچار کرده است.را  یمیسال هاست که صنعت عظ  مشکالت بعضیفانه قابل حل است اما متاس  یاز مسائل به سادگ یبرخ

 پیگیری شوداستان ها  ریسا یبازرگان  یاجماع با اتاق ها  قیاز طر ی بخش خصوص مطالبات *

ها  قیاز طرـ   اتاق  با  ها   ریسا  یبازرگان  ی اجماع  توان  استان  مع  کیدر    را   مطالبات  یتمام  می  ارائه  یقالب  به دولت  اکردن    ن ی ، چرا که در 

  ، یاقتصاد  یاز بحث ها   یاریدر بس  ینیب  شیپ   ،  با توجه به روند پرشتاب تغییرات در جهان   خواهد داشت.  یشتر یب  یمهم اثربخش  نیصورت ا

با    ،محتمل تر  یها  نده یآ  انیپژوهشگران آن است که از م  فهیوظ  انجام بگیرد.   یپژوه  نده ی آ  یستیکند و با  ینم   ت یکفا...  و  ی فرهنگ  ی،اجتماع 

 الزم را برای بخش های مرتبط به عمل آورند.  یزیکنند و پس از آن برنامه ر میانتخاب و ترس  موردی را  موجود  طیشراتوجه به 

 گرفته است یمانکاریپ فعاالن حوزهرا از  یفراوان یانرژ ،یارجاع یبخشنامه ها تعدد*

  د، یتول  ندیکه در فرآ  آمد حاصل خواهد    یزمان  دیآن دچار چالش است لذا جهش تول  یهر دو سو  م،یریدر نظر بگ  ندیفرآ  ک یرا اگر    د یتول  ـ  

در واقع قدرت و توان   شود؟انجام    یچه کسان  یبرا  دیبا  دیکه تول  ردیمسئله مورد توجه قرار گ  نیا  دیتقاضا در نظر گرفته شود در واقع با

که    ی. حال در صنعت انرژردیگ  یانجام نم  یدیتول  اریبس  هیرغم وجود مواد اول  ی ، عل  است  یحداقل  یو حقوق  ی ز خصوصمصرف کننده اعم ا

  تا سبب خواهد شد    ، یمانکاریو پ  ی دیتول  یبه بخش ها  ی ارجاع  ی تعدد بخش نامه ها  . ردیگ  ی شعاع قرار مالتحت    دیاست تول  ی دولت متقاض

مطالبات بخش    یدولت تمامتحمیل می کند.  دکنندگانیرا به تول  یاریو زمان بس  نهیهز  نیبخش ها گرفته شود عالوه بر ا  نیاز ا  یفراوان  یانرژ

 .  تا گره از مشکالت بسیاری گشوده گرددشود ء  احصا ی اقتصاد یمشکالت و چالش ها ی گلوگاه اصل دیداند، لذا با ی م یرا به خوب یخصوص

بفروشد.فعاالن حوزه    ی واقع  مت یبرق را به ق  ،نرخ ارز  شیافزا  ی به جا  دیاست، حال دولت با  و نیازمند حمایت های جدی   صنعت برق مولد ـ  

مردم کم    ،ابدی  شیبرق افزا  مت یاگرطبق فرمول ق  تاو به دولت راه حل ارائه دهند    سند یبنو  یبخش برنامه جامع انرژ  نیا  ی برا  دیبا  یانرژ
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و    اتیقیتحق واحدهایاقدام آن است که    نی. در واقع الزمه اشدند، بر دوش بکشندنرخ ارز متحمل   شیافزا  آنچه از  در مقایسه بافشار را    نیتر 

که    دیشیاند  دیحال با  ،بر دولت است  یدر کشور ما مبتن  یاقتصاد انرژ  د.نها را انجام ده  بررسی  نیا  ،پارلمان بخش خصوصی استان  یپژوهش

ا اقتصاد  با  ی بخواهد به بخش خصوص  حوزه   نیاگر  اقدامات  دی واگذار شود،  قرار    ی چه  اقتصاد    یدر حال  نیا  بگیرد؟را در دستور کار  است که 

کند، آن است که    یم   د یتهد  ی که کشور ما را در بحث انرژ  ی کند و خطر  یحرکت م   ی ساز  یحول مقوله مردم  شرفته یپ  ی در کشورها  یانرژ

به مردم ارائه  یزیناچ  اریبس متی خود را با ق ی دیخدمت تول ،تورم شیافزا لیبه دل دیبرق با نندگاندکیتول سال عقب است. 40ما   یها دگاهید

برق را    متی توان ق  ی باال است لذا م  ع یاز صنا  یمصرف برق در برخ  مطلوب رساند.  طیبه شرا  یپژوه  نده یتوان با آ  ی له را مئمس  نیکنند. ا

 ارائه کند  یبه مردم و فعاالن اقتصاد  یانرژ ی ساز نهیبه  بابتی از دیسوبس  دیبا زیداد، دولت ن شیافزا

می برد برسد مدت ها زمان  متولیان امرکه به دست  یتا زمان و کنند یرا صادر م یدولتمردان مصوبه ا : از موانع پیش روی صنعت و تولیدـ 

 بنابراین بایستی در این خصوص توجه خاصی صورت گیرد. و هزینه این اتالف وقت نیزبر دوش حوزه های مولد و بخش خصوصی است. 

  لذا خواهد داشت.  یرا در پ  یبرق قطعا اعتراضات  متیق  شیندارد، لذا افزا  یبرنامه ا   یانرژ  یحامل ها  شیافزا  یبرادر حال حاضر  دولت    ـ

نرخ دالر، ارزش    شیر مثال دولت با افزابه طو    را کاهش دهند.  یها، ارزش پول مل  مت یق  شیافزا  ی فقدان برنامه باعث شده است که به جا

به نظر    ازدهمیکار مجلس    بهبرق و ... خواهد بود. با توجه به آغاز    ن،یبنز  متیق   شیمسئله به مثابه افزا  نیدهد که ا   یرا کاهش م  یپول مل

از  زین ییها  یشود نامه نگار یم  شنهادیآغاز کنند. لذا پ بسوی جهش تولیدرا  ی شود تا حرکت  یم  دهید ندگانیدر نما ید یجد زهیرسد که انگ یم

 باشد.  دیدر جهت جهش تول یتواند گام  یاقدام م نی. اردیگبصورت   یاسالم یمجلس شورا یها ونی سیبه کم ز ین یاتاق بازرگان یسو

  نیدر نظر گرفته شود که ا  دیبا  ی،انسان  یروی آالت و آموزش ن  ن یانتخاب و نصب ماش  ،یابیعالوه بر مکان    انی محصول دانش بن  دیتول  ی برا  ـ  

سال  4 یا دکنندهیدر حال حاضر تول ،است. به طور مثال از یماه زمان ن 8 به دی اخذ مجوز تول یانجامد اما متاسفانه برا یماه به طول م 6 ندیفرآ

کار آمده است، لذا از    ی پا  ی به خوب  در شرایط فعلی   هیی قوه قضا    است.   جوزم   افت یکرده اما هنوز به دنبال در  د یرا تول  ی انیمحصول دانش بن

استفاده کرد. از آن جا که مصوبات    ییاجرا  نمسئوال   هایو قصورها    یکوتاه  اصالح  برداشتن موانع و  انیاز م  یتوان برا  یقوه م   نیا  تیظرف

 . گرفته شود بهرهرفع موانع  یبرا زیستاد ن نیا یتهایاز ظرف دیبا ،قابل اجراست ریستاد تدب

 متاثر از نوسانات نرخ ارز  یدر قراردادها یبازنگر ضرورت*

از سازمان برنامه و بودجه    د یادامه دارد لذا با  ندی فرآ  ن یایم و به نظر می رسد که  نرخ ارز بودشدید    راتییشاهد روند تغ  96و    91سال  ـ  

  کند. و ارائه    ینیب  شیرا پ  یدستورالعمل  یبه صورت جار  یخصوص  یبر قراردادها  یو آثار نوسانات ارز  میمسئله تحر  یبرا  تا  میدرخواست کن

  کسو یشود تا از    یماه بازنگر  6  یال  3قراردادها هر    نیا  بیترت  نیبه هم  دیبا  ،شد  شیرایبار و  نیچند  روین  لیهمان طور که دستورالعمل تعد

 . دنن ینب بیآس  یت در حوزه انرژدول یها رساختیز  گر ید یو از سو یبخش خصوص

 

   مصوبات جلسه:

 :دراین جلسه مقررگردید 

 از دولت   یمطالبات فعاالن حوزه انرژ انیدر خصوص نحوه ب اعضا شنهاداتیپاخذ  ▪

نام    1399با عنایت به نامگذاری سال  . ▪ ارائه و تدوین راهکارهای قانونی جهش   جهش تولیدتوسط مقام معظم رهبری به   ،

 و تسهیل کسب و کارها  تولید 

  : جلسه  نحاضری
   آقایان:

 حسینی فرد  -نجاتی-نصرآبادی-خوشحال-مدنی-وارسته-منصوریان-سروری-نمازی-جوشش-سالمی
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 ............................................. 

 ............................................. 

 ............................................. 

 

 تعداد صفحــات:  برگ4
 ن انرژی کمیسیو صورتجلسه 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی    

 

 تاریخ برگزاری  21/02/1399

 شماره جلســه:  2

 

 جلسه:رئیس  شادمان  دبیر جلسه: تمیزی  ساعت شروع  8 ساعت خاتمه:  9:30

        

  خانمها   

 -آزاد-خطابی -

 غایبین جلسه: 
   آقایان:

   -بامشکی-اسماعیلی-حکاک-فهیمکمالی  -بشیرنژاد-رامش-عنائی-معین تقوی-آزاده مافی-شریفی-کفاش -موسوی -بارجینی خباز-کریمیان -نائینی 

 خانمها

 اورعی


