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 دستورکار جلسه:      
 (امکان سنجی و بررسی راهکارهای انتخاب واحد نمونه بهینه مصرف انرژی در استان )شرکت محترم ایران خودرو خراسان  -1

محیط کسب بررسی طرح پیشنهادی هیات نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی در خصوص اصالح موادی از قانون بهبود مستمر  -2

 ( اتاق محترم بازرگانی ایران 9/99/ 11/ص  مورخ 14/ 8631و کار )طی نامه شماره  

اتاق محترم بازرگانی مشهد درخصوص   99/ 6/9ص مورخ  99/ 2290)طی نامه شمارهمحدودیت های دسترسی به حامل های انرژی  -3

 ( .    8/99/ 29سی ام نشست هیات نمایندگان محترم اتاق مشهد مورخ 

 سایرموارد  -4

 

  :شرح مذاکرات 

 

 : مشهد عنوان کرد  یاتاق بازرگان یانرژ ونیس یکم سیرئ

 !!!  یانرژ یبه حامل ها یدسترس  ت یدر محدود یازدهم کشور رتبه؛  یخراسان رضو
 

های مورد بررسی برای درج در  ی که در زمره مولفهانرژ  یبه حامل ها  یدسترس  تیمحدود  شاخصدر    یخراسان رضو

یازدهم در میان استان های مختلف کشور  رتبه    ، حائز ( می باشد99)تابستان رانیکار ا کسب و  طیمح  یمل  شیگزارش پا 

 شده است. 

  ی مصرف انرژ  نهیاب واحد نمونه بهخانت   ی راهکارها  ی و بررس  ی»امکان سنج  این کمیسیون که با محور  جلسه   هفتمیندر    ـ

  و کار  کسب  ی مل  ش یطرح پا  جینتادر  ها نشان می دهد که جایگاه استان خراسان رضوی  بررسی.     برگزار شد   «،در استان 

  ، ارتقای چندانی نداشته و حتی در یک فصل با افول جدی مواجهه بوده است. در شاخص هایی نظیر   ، طی فصول گذشته

رس» در  ها  دادگاه  شکا  یدگیضعف  پ  اتیبه  د  گردیو  حقوق  به  متجاوزان  مم  یها  هیرو»  ،  «گرانیموثر  و   یزیناعادالنه 

فرآ»  ،«اتیمال  افتیدر اخذ مجوزها  یدارا  یندهایموانع در  را   نیشتریبیی«  اجرا  یکسب و کار در دستگاه ها  یو  افول 

ار در جامعه و ضعف فرهنگ ک  یعموم  یزیدر سه مولفه کمبود تقاضا در بازار، کارگر  و    شاهدیمنسبت به فصول گذشته  

 . می بوده ا 99و بهبود نسبت به بهار  بتمث رییتغ نیشتریشاهد ب  رانی و عرضه کاالها و محصوالت قاچاق در بازار ا

ها  یدسترس   تیمحدودموضوع   حامل  استان    یک ی   یانرژ  یبه  معضالت  و  از  آید  می  شمار  گاز    آب  نیتامبه  و  برق   ،

عنوان به  پ  یک ی  مستمرا  موجود  مشکالت  واحد  یرو  شیاز  شودصنعت  هایاحداث  می  عنوان  باید  .    ی  کمیسیون  این 

اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در  مجموعه  ارائه کند. هیات نمایندگان  از پیشنهادات را برای اصالح وضع موجود  ای 

 ، بررسی این موضوع را به کمیسیون تخصصی انرژی اتاق سپردند.   آخرین نشست خود
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هر چند که ممکن است انتخاب  ی«  مصرف انرژ  نهیانتخاب واحد نمونه به  ی راهکارها  یو بررس  یامکان سنج » در خصوص   

  ی اصالحی در بنگاه ها وها  است یس  بعضی  انگیزشی داشته و به اعمال  ریباشد اما قطعا تاث  نی نماد   یواحد نمونه اقدام   نیا

  ی ا  ستهیبه نحو شا  ندیفرآ   نیلذا اگر ابه منظور صرفه جویی در مصرف انرژی منجر خواهد شد.    ی اقتصادیشرکت ها

  د ی با  یمصرف انرژ  نهیانتخاب واحد نمونه به  ندیفرآ  یبرا  .کرد  می ترس  ندهیآ  یرا برا  یخوب  ری توان مس  ی م  ،  ردیگبانجام  

از شرکت ها جمع آور  یپرسشنامه طراح  ی کسری برا   ی و  تا  پا  یه د  ازیامت  یشود  بد  د نریگبقرار    شیمورد   ب یترت  نیو 

به درست نمونه  این حوزه هستیم.  اتو   .   شودانتخاب    یواحد  هایی جامع در  نیازمند شاخص  واحدها  مان  نمونه    ی انتخاب 

به م  یانرژ  نهیمصرف  واحدها  عیصنا  انیاز  هر    یو  بس  دارند  تیفعال  یرسته شغل  کی در    کداممختلف که  دشوار   اری، 

پ لذا  کل  یم  شنهادیاست.  اطالعات  ابتدا  پرسشنامه  در  در  یشود  ها  بخش   و  شود  افت یشرکت  به   ازاتیامت  از   یسپس 

  ی ابیارز  میت برای این منظور باید یک  .  ابد ی  صیها تخص  آن  یو داخل   یالملل  نیب  زی شرکت ها و مدارک و جوا  یخوداظهار

 نیز شکل بگیرد.  عملکرد 

 :مشارکت سازمان ها را به دنبال داشته باشد  شیافزا  د ی، با انتخاب واحد نمونه سال مدل*

. شرکت ایران خودرو   و تخصصی به شمار می آید یاتیمبحث کامال عمل کی یانرژ  تیریانتخاب واحد نمونه مد ندیفرآ  ـ

بگیرند.   قرار  کاربرد  مورد  مسیر،  این  در  تواند  می  که  داشته  دستاوردهایی  انرژی  مصرف  اصالح  حوزه            EFCQMدر 

از سازمان ها و ارگان ها و پژوهشکده ها    یاریاست که بس  ساز و کاری(    اروپا   تیفیک  تیر یمد  ادیبن  2020  ی) مدل تعال 

بهره منمو  یانتخاب واحدها  یبرا از آن  انسان  یسالمت  زی از جمله جوا  یمختلف   زی و جوا  رندیگ  ینه خود   ،  یتوسعه منابع 

انسان  یتعال ...    یمنابع  الگوبردار  نیا  از و  ا  یمدل  است.  سال    نیشده  در  و  شیرایو  2020و    2019مدل    شاهد   شده 

  ش یکه بتواند باعث افزا   میکن  یرا طراح  یو مدل   زهیجا   میاگر بتوان  آن هستیم.را در جهت تکامل    یادیو بن  یاساس   اترییتغ

بررسی ها  .  خواهد شدبرداشته    یانرژ  نهیمصرف به  یالگو  تعریف  در جهت  یگام اساس یک  مشارکت سازمان ها شود،  

به طور معمول مشارکت دارند  29  ،  زهیجا  کی   یبرا  نشان می دهد که ها  ن  52  ،  درصد سازمان  ها   ز یدرصد سازمان 

 زانیمخالف هستند. تجربه نشان داده است که در کشور ما م  هیکامال با قض  زیا نآنهدرصد    19دهند و    ینم  یاثر  بیترت

ا و مهارت سازمان ها    ، نگرش  مجموعه دانش  .  کم تر است  زهیجا  افتیدر  یها برا  یابیارز  ن یمشارکت شرکت ها در 

 ردیگبسازمان ها صورت    یستگیبه شا  یا   ژهینگاه و  دیشود با  یم  ی طراح   یو مدل  زهی شود لذا اگر جا  یم  یستگیمنجر به شا

  به شکل کارآمدی مدل    تا یکشود    یکه سبب م  یاز عوامل  یک ی  .  مطرح نباشد   یسازمان  ریو صرفا بحث نمود و بهبود تصو

 ی زمان  واست    کیاقدام سمبل  کی  یانرژ  تیر یمد  ستمیبه طور مثال س  .  موضوع است  کیبه    ی ستمی، نگاه س  شود  یطراح 

سازمان به روال گذشته    ی، پس از مدت  شود  یم  شیکند و شاخص ها پا  یشاخص ها م  یریکه سازمان شروع به اندازه گ

هز  یبازم و  افزا  نه یگردد  مجددا  زمان  ابدی  یم   شیها  س  کی که    یاما  نگاه  باشد  یستمیسازمان  کامال    داشته  موضوع   ،

 آغاز خواهد شد.  یمتفاوت خواهد بود و حرکت به سمت تعال
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چنانچه    دیگر  سوی  ساز  و    ک یدر    یستمیتفکر  قطعا    ایارگان  باشد  داشته  وجود  حال    ی کسری سازمان  شامل  را  منافع 

درصد   85  تاشود    ی، باعث م  کند  ادهیرا پ  یستمیکر ستف   یدر حوزه انرژ  یسازمان  کی. به طور مثال اگر    کند  یسازمان م

درصد    46  نیکسب و کار و همچن  یها  سک یدرصد به کاهش ر  46،    ها  نهیدرصد به کاهش هز   77  ،  نیبه انطباق با قوان

مشارکت سازمان ها را   شیافزا دی، با شود یطراح ینقشه راهتا اگر مقرر است  .  شوددر سازمان کمک  عاتیبه کاهش ضا

. اگر مدل    ابد ی  ی م  شیسازمان ها افزا   ی ستگیشا  تی. در نها  کند  ت یرا در سازمان تقو  یستمیداشته باشد و تفکر س   یدر پ

  ی ، قطعا اثربخش  دهد  ارتقامشارکت را    شیاو افز   یستمیرا داشته باشد که بتواند تفکر س  ییها  تیمکمل ها و حمامذکور  

افزا    ی ها و کاهش گازها  نهیکاهش هز  ،  یسازمان  یداری موضوع کمک به پا  نیخواهد داد که حاصل ا  شیسازمان ها را 

 خواهد شد.   یگلخانه ا

 ، باید انگیزه سازی انجام بگیرد  ی در بخش تولیدانرژ نه یمصرف به ی برا  *

از   انتخاب  ته یتا کم  میرا مشخص کن  هی اول  یارهایحداقل مع  دیبا  نی ، همچن  شود  سهیرا با خودش مقا  یهر سازمان  دیبا    ـ

 انجام دهد.  یشتریرا با سهولت ب ی، بررس دارد اریکه در اخت یانبوه اطالعات انیم

این فضا و روند اصالح   مخل کسب و کار  نیدر خصوص قوان  بانک  نیقوان   گری در  ،    است  التیاخذ تسه  یبرا  یدشوار 

ارائه م  یالتیاز تسه  یچنان که بانک ها بخش از   یاریعمال بس  .  دارند  یکنند را  به عنوان سپرده نزد خود نگه م  یکه 

 کنند.  یچالش را منعکس نم   نیشود، ا یم  لیکه بر آن ها تحم یبه لحاظ فشار یو حقوق ی قیواحدها چه حق

آن    یساز  ادهیپ  نهیمدت و هز  سازمان ها در هر سازمان چه  یطرح تعال  یساز  ادهیپ  یمشخص شود که بازه زمان  دیبا    ـ

مشخص    دیبا  زیشود ن  یم  نهیمدل هز  نیو بهبود ا  ینگهدار  یکه برا  یمستمر  نهیهز  نیهمچن  ؟بوده است  زانیبه چه م

پ  .گردد بنده  اعتقاد  ن  نیا  یساز  ادهیبه  هر سازمان  با  کی  ازمندیمدل در  و مشاوران  است  ن  دیمشاور  به  آن   ازینسبت 

  د ی مدل مشخص شود و پرسنل سازمان با  نیا   یساز   ادهیو سطوح پ  یبازه زمان  دی با  کنند.  یساز  ادهیطرح را پ  نیسازمان ا 

 شود.  جادیدر آنان ا  ح یتا نگرش صح نندیالزم را بب یآموزش ها

  ن ی. برهم  مصرف کنند  یجهان  ینسبت به شاخص ها  یکمتر  یانرژ  یصنعت  یشود تا واحدها  دهیشیاند  ی راهکار  دی با  ـ

،    تدوین شده و به این واحدها به همراه پیشنهادات کارآمد و اجرایی  وخت، برق و س  آب  نهیمصرف به   الگوهای ،    اساس  

کند و    یمصرف م  یانرژ  زانیچه م  ،  ید یهر واحد تول  ی خودرو به ازا  رانیاباید بررسی شود که  به طور مثال    .   ارائه گردد

که واقعا به    ی، نخست واحد  کرد  یتوان دو واحد نمونه معرف  یم  نی. همچن  شود  سهیمقا  یجهان  یبا استاندارها   زانیم  نیا

  ی با واحدها  اسیدر ق  یمصرف کرده است و در مصرف انرژ   یانرژ  زان یگندم چه م  لوگرم یک  ک ی  ی دیهر واحد تول  یازا

به سال ها  یرا صرف کرده و دوم واحد  یکمتر  یانرژ  گرید انرژ  زانی، م  گذشته  یاست که نسبت  را    یمصرف  خود 

 .  کاهش داده است

 شود  سه یمقا گر یکدیهمگن با   عی صنا  دیانتخاب واحد نمونه سال با در*
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اما در بحث انرژی   ردیگ  یانجام م  و در فراخوان های گوناگون  مختلف  یها  شاخهنمونه هر سال در    هایانتخاب واحد    ـ 

، متوسط و بزرگ را از  کوچک یصنعت یواحدها  دیتر با قیدق یابیارز یبرا اگر قرار باشد این امر به یک رویه تبدیل شود،

همگن    عیتوان صنا  ی م  نی. همچن  میانتخاب کن  یواحد نمونه انرژ  ک ی دسته ها    نیا  زا  کیهر   ی کرده و برا  کی تفک  گریکد ی

  ت یفعال در هر رسته فعال یانجام گرفته است و واحدها و معدن اقدام توسط خانه صنعت نیکه اکرد  سهیمقا گریکدیرا با 

 در مکاتبه ای با نهاد ارشد خود در تهران، خواستار استان   یزیو برنامه ر  تیریسازمان مد   رایاخ  .  شده اند اسیق  گریکد یبا  

براتخصیص   تکمیل  ن یتام  ی اعتبار    . در حال حاضر شاهدیم که   شده است  یصنعت  ی رک هاشه  در  یی ربنای امکانات ز  و 

، نیازمند توجه دستگاه های    شده و حل این مشکل برای بخش تولیدبا کمبود اعتبار مواجه    یانرژ   یحامل ها بحث تامین  

 ذی ربط است.  

 اهمیت تدوین یک الگوی کارآمد و بومی برای بررسی روند مصرف انرژی در بنگاه های اقتصادی *

خراسان   یخودرو   رانیکه شرکت ا یبه طور مثال زمان ، ستین یحی مشابه اقدام صح یسازمان با سازمان ها کی شیپا  ـ

ت ا  شود  یم  سهیمقا  تایووبا  پا  .    می شودوارد    راداتی ا  یکسری  اسیق  نی، به  ها    شی لذا  با خودشانسازمان  قیاس    ،   در 

هر سازمان    ی مناسب برا  ساختار از این لحاظ یک  اروپا  تیفیک  تی ریمد  ادیبن  2020  یمدل تعال  .  ممکن است   دام اق   نیبهتر

و البته بعضی مولفه ها را    کرد  یابیمدل ارز  نیبا ا  یرا با هر اندازه ا   یتوان هر سازمان  یاست. در واقع م  یبا هر نوع خدمات

اطالعات خود را اعالم کنند.    یسازمان ها براساس خوداظهار  دی. لذا معتقدم که سال نخست باهم باید بومی سازی کرد 

س ن  شیپ  یها  الدر  با  زیرو  ها  راستا  دی سازمان  به  ی در  شوند.  یانرژ  نهیمصرف  متغ  توانمند  بر  ریتاث   یرهایهمه  گذار 

  ی صل واحدها و شرکت ها در هر ف  یمصرف انرژ  و توجه کنیم که   ردیمدل مورد لحاظ قرار گاین  در    دیبا   یمصرف انرژ

 تمام ابعاد ماجرا در تعریف یک الگوی کارآمد مورد توجه باشد.   دی متفاوت خواهد بود، لذا با

 آن ها به عنوان توان از    یمشترک هستند که م  یو خصوص  یشرکت ها و در بخش دولت  شماری از شاخص ها برای  ـ

ها» آن  .  گرفت  بهره    ی«عموم  یشاخص  کنار  نیز    یاختصاص  مولفه هایدر  با  یتمام  عتای. طبوجودداردرا  ها    د یشرکت 

  ت یریطرح مد  ،  شنهادهایپ  رشی، نظام پذ  ارباب رجوع  می تکر  ،  زویبحث ا  یعنی  .  را لحاظ کرده باشند  یعموم  یشاخص ها

  بنگاه   دینبا  ی اختصاص  یشرکت ها مشابه هستند اما در شاخص ها  یو در تمام  رند یگ  یم  یمدل جا  نیو... در ا  یبهره ور

ضرورت ایجاد یک تیم تخصصی برای بررسی و احصاء شاخص های    .    کنیم  سهیکوچک مقا  یبا شرکت ها را  بزرگ    یها

 . مهم است ،  مذکور و در ادامه شناسایی آن ها در بازدیدهای میدانی 

 استان  کسب و کار  طیمح های شاخص ورود کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد به وضعیت *

، طی فصول گذشته بهبود چشمگیری    اتاق ایران  کسب و کار  طیشاخص مح جایگاه خراسان رضوی در گزارش پایش    ـ

، کمیسیون های تخصصی این اتاق را مامور  نداشته و همین امر باعث شد تا هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی

 به بررسی بعضی سرفصل های تخصصی در این گزارش کنند.  



 

 

 

 

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

 

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

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

 ............................................. 
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اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی    
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 رئیس جلسه: شادمان  دبیر جلسه: تمیزی  ساعت شروع  8 ساعت خاتمه:  9:30

        

تاتقاضا    یانرژ  ونیسیاز کم  ندگانینما  اتیه  ،    در خصوص  کرد    .   اعالم نظر نماید  یانرژ  یحامل هامربوط به  شاخص 

تا آن ها    موجود ارائه دهند  تیشاخص به منظور بهبود وضع  نیخود را در خصوص ا  شنهاداتیپانرژی    ونیسیکم  یاعضا

 .  نماییم را جمع بندی کرده و به عنوان پاسخ به هیات نمایندگان ارائه 

مقرر شد تا کارگروهی با هدف امکان سنجی و بررسی راهکارهای انتخاب واحد نمونه مصرف انرژی در استان با حضور   ـ 

، پیشنهادات خود را ارائه    برآن شد تا اعضا  مجمعی از اعضا شکل بگیرد. برای غنابخشی به ساختار این کارگروه نیز تصمی

که   نیز  خودرو  ایران  شرکت  و  استکرده  تجربه  حائز  حوزه  این  کند.    در  کمک  ها  ریزی  برنامه  به  دیگر    ،  برای 

 ، اخذ نظر صورت بگیرد.  کارهای جلسه نیز مقرر شد تا از طریق مکاتبه با اعضادستور

  مصوبات جلسه:

 دراین جلسه مقررگردید  

انرژی در استان با حضور جمعی از  کارگروهی با هدف امکان سنجی و بررسی راهکارهای انتخاب واحد نمونه مصرف    -1

، پیشنهادات خود را ارائه کرده و    برآن شد تا اعضا  م اعضا شکل بگیرد. برای غنابخشی به ساختار این کارگروه نیز تصمی

 ، به برنامه ریزی ها کمک کند  شرکت ایران خودرو نیز که در این حوزه حائز تجربه است

از طریق مکاتبه با اعضا ، اخذ نظر صورت بگیرد و پس از جمعبندی  شد  در خصوص دستور کار دوم و سوم  مقرر    -2

نظرات نتیجه آن  به استحضار جناب آقای مهندس کبیر دبیر محترم اتاق بازرگانی و همچنین  هیات محترم نمایندگان  

 اتاق  برسد  . 

  :جلسه نحاضری
   آقایان:

 خردمند   -عزیزیان   – سروری – مدنی  -باستانی  –خوشحال  –اسماعیلی  –نمازی  -جوشش   – سلی زادهتو

  خانمها  

 آزاده  -خطابی

 غایبین جلسه : 
 آقایان : 

 -بشیرنژاد –کفاش  –کمالی فهیم 
    

 


