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 رضوی بررسی شد: بازرگانی خراسان اتاق انرژی کمیسیون جلسه در سومین

 های پیش روی صنایع آب و برقپیشنهاداتی برای حل گره

مشکالت تخصصی حوزه انرژی برق و راهکارهای حل  که بصورت آنالین برگزارشد ،  رضوی، بازرگانی خراسان اتاق انرژی کمیسیون جلسه در سومین

 .گردیداین مشکالت بررسی 

 68. نیاز مصرف برق کشور در تابستان امسال حدود  در تابستان امسال وضعیت صنعت برق بسیار اسفناک بود و با خاموشی بسیاری مواجه بودیم ـ

؛ این عدد بسیار بزرگی است که نشان دهنده رشد زیادی در کمبود برق  هزار مگاوات خاموشی داشتیم 13مواقع تا هزار مگاوات بود و در برخی 

درصد رشد مصرف برق داشتیم و بالطبع این میزان رشد مصرف هر شبکه برقی را دچار  20نسبت به سال گذشته است. در برخی مواقع امسال، تا 

، انجمن ها و دیگر تشکلها درباره وضعیت برق کشور و روند رو به نابودی این  سال گذشته از سوی سندیکاها 8-7. هشدارهایی که در  مشکل میکند

ها بر صنایع  ، متاسفانه بخش عمده ای از این خاموشی . نکته اینکه های گسترده بودیم ، امسال ظهور یافت و شاهد خاموشی صنعت مطرح میشد

، صنعت قربانی شد و عمال جور این  ، پرهیز میکرد و در این میان ها را به داخل شهرها ببرد از اینکه خاموشی. دولت به دالیل سیاسی  تحمیل شد

؛ اما امروز موضوع این است که باید برای دو  بحران را کشید. صنایع روزهای سختی را در تابستان گذراند و با این وضعیت نمیشد به تولید پرداخت

 13: نخست اینکه در سال بعد باز هم شاهد این خاموشی ها خواهیم بود و اگر فرض را بر این بگذاریم که کمبود  زی کردبحران پیش رو برنامه ری

میلیارد دالر سرمایه گذاری  7هزار مگاوات نیز به سادگی اتفاق نمی افتد و نیازمند حدود  13 ، تولید همین  هزار مگاواتی برق امسال افزایش نیابد

، نیروگاهها و پتروشیمی ها، صنایع مس و آلومینیوم  گذاری در این زمینه بر عهده بخش خصوصی به ویژه شرکتهای بزرگ فوالدی سرمایه . است

 ناتوانی نفت در تامین گاز مورد نیاز نیروگاهها در زمستان به عنوان دومین ها مشارکت داشته باشند. و... گذاشته شده و آنها باید در تولید این نیروگاه

میلیون متر مکعب نفت برای تولید روزانه گاز استان صرف میشود و مابقی از سوخت مایع  50،  در خوشبینانه ترین حالت است .بحران پیش رو نام 

 تامین میشود و این سوخت مایع منجر به تعمیرات زیاد تجهیزات نیروگاهی خواهد شد.

 لزوم تدبیراندیشی ویژه در شرایط ویژه کنونی

، ما به دنبال این هستیم که برخی پیشنهادات را به عنوان دیدگاههای اتاق بازرگانی مشهد به  ن شرایط ویژه باید تدابیر ویژه ای اندیشیدبرای ای

 عنوان اولویتهای الزم برای پیگیری به وزیر نفت اعالم نماییم.

 ست:پیشنهادات کمیسیون انرژی برای مواجهه با بحران آب و برق شامل این موارد ا 

 تالش در جهت اصالح اقتصاد صنعت آب و صنعت برق 

 ایجاد تعادل و رعایت انصاف درزمان کمبود برق و اعمال خاموشی به صنایع خصوصا شهرکهای صنعتی 

 برای حل معضالت پیش آمده در صنعت آب و برق  های بخش خصوصیتشکیل اتاق گفتگوی وزارت نیرو و تشکل  

 کشور      

  پذیری با تاکید بر رقابتکشورداخل محصوالت تولیدی از واقعیحمایت 
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  های های تابعه برای پرداخت بدهیهای معوقه وزارت نیرو و ایجاد انضباط مالی در شرکتتسریع در تسویه بدهی

 و جاریمعوق 

  و نیمه تمام که موجب بال تکلیفی پیمانکاران و تولید قراردادهای متوقف گره گشایی از انبوه برای  خاصاتخاذ تدابیر   

 کنندگان شده است      

 1401برق در تدوین الیحه بودجه آب وگذاری و توسعه صنعت تامین منابع و اعتبارات مورد نیاز برای سرمایه 

  در زمینه صنعت آب و برقتسهیل صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی 

  با اصالح قراردادهای خرید ایشان از واقعی حمایتنگاه به سرمایه گذاران صنعت آب و برق و تالش در جهت تغییر 

 تضمینی       

 به شبکه  درزمان کمبود برق . مقررات زدایی برای اتصال دیزلهای موجود در واحدهای صنعتی 

  شبکه در زمان کمبود برقارائه راهکار مناسب برای منتفع کردن مستقیم واحدهای صنعتی در صورت همکاری با 

 ! تومان 500،  ساعت 10قیمت برق ده المپ معمولی برای 

این رقم غیرطبیعی است و برای صنایع بزرگ و انرژی بر منجر به تومان است ،   500ساعت ،  10هم اکنون قیمت برق ده المپ معمولی برای  

میشود. در صورت عدم اصالح اقتصاد انرژی ، موضوعات به این سادگیها حل نخواهد شد. مصرف زیاد و عدم تولید و عدم اشتیاق برای سرمایه گذاری 

از ، گمساله اینجاست که در هنگام کمبود برق یا گاز ، اولین اقدام مربوط به قطعی ها برای شهرکهای صنعتی است ؛ در زمستان و در زمان کمبود 

اصلی این است که بخش دولتی بدون مشورت با بخش خصوصی در این زمینه ها تصمیم  ابتدا گاز شهرکهای صنعتی قطع میگردد یکی از مشکالت

، خصوصا در حوزه های تخصصی میتوان این معضالت را کم رنگتر کرد و  گیری میکند . اگر گفت و شنودی بین دولت و بخش خصوصی اتفاق بیفتد

 ، مشکل اساسی دیگری که اشکال بسیاری ایجاد کرده . این حوزه اثرگذار باشد تشکیل اتاق گفتگو در این زمینه و اهمیت دادن به آن میتواند در

رت اهای وزارت نیرو در بخش آب و برق به تولیدکنندگان و پیمانکاران است که نیاز است در این زمینه شاهد تسویه و در نهایت انضباط مالی وزبدهی

یل افزایش به دل . ای نیز از ایجاد تعهد اضافی برای خود جلوگیری کنندی آب و برق منطقهنیرو باشیم تا بتوان برنامه ریزری درستی کرد و شرکتها

بسیاری از قراردادها به دلیل فاقد تعدیل بودن این شرایط ، با بحران مواجه و متوقف گردید .  98و  96،  91قیمت دالر در سه مقطع سال های 

ادها یکی از مسائل کنونی است و تامین اعتبارات و منابع برای سرمایه گذاری در توسعه برق مساله اتخاذ تدابیر خاص برای گره گشایی از این قرارد

 مهم دیگری است . همچنین ، صادرات خدمات و تجهیزات فنی و مهندسی نیز موضوع مهم دیگری است که باید بدان توجه نمود ؛ با وجود محصوالت

ت ما در کشورهای مختلف آنقدر که باید ، استفاده نمیشود و نتوانسته ایم روی صادرات آنها تکیه و تولیدات مطلوبی که داریم متاسفانه محصوال

میلیارد دالری برای  7منطقا و براساس شرایط نمیتوان از دولت انتظار سرمایه گذاری  . چندانی داشته باشیم . امیدواریم این صادرات تسهیل یابد

میلیاردی که برای رشد سال بعد باید درنظر گرفته شود و نیز با محاسبه مقدار سرمایه  4الی  3قم در کنار برطرف کردن خاموشی ها داشت ، این ر

میلیارد دالر میشود و مشخص است  50گذاری مورد نیاز در شبکه توزیع برق و سرمایه گذاری در زمینه های آب و سوخت ، در مجموع رقمی حدود 

مقدار اعتبار را تخصیص دهد . در این شرایط فضا باید برای دیگران باز شود ؛ اما متاسفانه برخی از مسئوالن در که نمیتوان انتظار داشت دولت این 

ست در اصنعت آب و برق ، دیدگاه پیمانکاری به این قضیه داشته و نگاه سرمایه گذاری ندارند . با این دیدگاه ، نمیتوان به نتیجه رسید . الزم 

 نی این نگاه عوض گردد. قراردادهای خرید تضمی

 پیشنهاد ایجاد تشکلی از صنایع برای ایجاد واحد تولیدی برق

یری گدر زمان بحران برق امسال ، خط مقدم جبران کننده کمبود ها بخش صنعت و تولید بود و باید به طریقی از این اتفاق در سالهای پیش رو جلو ـ

ت در شرایط کنونی نتواند به طور مستقیم در سرمایه گذاری ورود کند ؛ اما میتوان در این زمینه کرد . یکی از نکاتی که مطرح است اینکه شاید دول

ایع نهمفکری کرد. یکی از پیشنهادات شاید این باشد که در قالب تشکلی از صنایع هر منطقه ، برای راه اندازی یک واحد تولید برق با مشارکت ص
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فاق رخ داده در سال جاری جلوگیری نمود . همچنین باید با مقایسه هزینه به این توجه کرد که عدم توقف سرمایه گذاری شود به این امید که از ات 

در بحث آب نیز ، هزینه های تامین  . تولید این صنایع چه آورده ای خواهد داشت . صنایع در این موضوع در معادالت خود میتوانند برنامه ریزی کنند

ت و قیمتهای واقعی برای تامین و انتقال آب زیاد است و چون قیمت آب با هزینه ها فاصله دارد ، انگیزه کمتری برای آب برای صنایع قابل توجه اس

کعب سرمایه گذاری در این حوزه و مشارکت در چنین طرحهایی وجود دارد . در پروژه انتقال آب از خلیج فارس به استان اصفهان ، قیمت هر متر م

درصد  2ان است. از طرفی، وجود آب برای تولید بسیار حیاتی است ؛ در صنعت فوالد شاید یک و نیم و در بدترین شرایط هزار توم 35تا  30آب 

با طرح مطالبی در سطوح باالتر با کمک به ایجاد بازار در این زمینه پیشنهاد میشود :  قیمت تمام شده محصول فوالدی مربوط به هزینه آب باشد.

ا به این سمت ببریم که از آبی که در منطقه وجود دارد برای مصارف با ارزش تر و ایجاد ارزش افزوده باالتر و اشتغال بیشتر آب و انرژی موضوع ر

ه ب، می بایست به جای خودکفایی در محصوالت کشاورزی و غذا  وفراموش کنیم را « کشاورزی محور توسعه باشد» الزم است  . شاید استفاده نمود

 برویم و برای امنیت غذا باید مسائل انرژی و... را درنظر بگیریم. سمت امنیت غذا

. مساله خشک شدن دشت مشهد فاجعه است و حتی مسائل آبی فجیع تر از موضوع برق  در زمینه آب متاسفانه هنوز مشکل را جدی نگرفته ایم ـ

ورزی نیز تا زمانی که نگاه به این بخش اصالح نشود ، در همین است ؛ اما متاسفانه بحران در این زمینه هنوز ملموس نشده است . در بحث کشا

 وضعیت آبی قرار خواهیم داشت. 

 لزوم حمایت از طرح شیرین سازی آب در کویر 

« مپنا»و این موضوع را در کنار  گرفتچند سال پیش طرحهایی در حوزه شیرین سازی آب در کویر برای یکی از شهرستانهای جنوبی استان انجام  ـ

ساله . م ؛ اما به دلیل اینکه بودجه ای به این مساله اختصاص نیافت و عدم همراهی مسووالن آن شهرستان ، موضوع متوقف شد رفت تا حدودی پیش 

یج فارس را شیرین و منتقل نمود. ؛ بدون اینکه آب خل این است که برای به دست آوردن آب آشامیدنی حتی در منطقه کویری میتوان اقدام کرد

 رمیتوان آب شرب این مناطق کویری را فراهم کرد اما نکته این است که صنایعی در آن مناطق وجود دارد که با وضعیت اقلیمی آن منطقه سازگا

 نیست ؛ مثل صنایع فوالدی . 

میلیارد نفر میرسد ، نیاز به سرمایه گذاری  9جمعیت جهان به  که 2050ها در حوزه کشاورزی مدرن : تا سال  فعالیت استارت اپبا توجه به   ـ

ست ادر حوزه کشاورزی داریم و اگر به این استارت اپها کمک شود میتوانند بحث کشاورزی مدرن را پیش ببرند .  همچنین میتوان پیشنهاد و درخو

ت پایلوت در نقطه ای انجام شود و سپس آن طرح را در دیگر نقاط کرد که مسئوالن برای کمک به بهینه سازی آب در کویر کمک نمایند تا به صور

. موضوع دیگر، وضعیت شکننده شهرهاست ؛ شهرهای کوچک به دلیل مشکالت آبی به مرور زمان مهاجرتهای زیادی خواهند داشت.  باید  پیش برد

ین طرح را در پیش گرفت. حتی میتوان به عنوان پایلوت موضوع به مساله آب توجه کرد . میتوان در یکی دو شهر خراسان رضوی به عنوان پایلوت ا

 20تا  10ما در وهله اول نیاز به تثبیت شرایط و بهبود ساالنه  . شیرین سازی آب در کویر و کشاورزی مدرن را همزمان انجام داد و کار را پیش برد

 .درصد وضعیت آبی در هر سال داریم 

 ستان جدی و احتمال قطعی برقکاهش گازرسانی به نیروگاهها در زم

م ه مساله کاهش گازرسانی به نیروگاهها در زمستان بدان معناست که در زمستان با کمبود برق نیز مواجه میشویم و باید جدا از دولت ، خودمان ـ

زار مگاوات از حوزه مدیریت مصرف ه 10،  ههزار مگاوات تامین برق پیش بینی شده برای سال آیند 40. از محل  برای حل مساله وارد موضوع شویم

هزار  10هزار مگاوات از محل انرژی های تجدیدپذیر و  10هزار مگاوات برق باید توسط صنایع بزرگ تولید شود ،  10و صرفه جویی خواهد بود ، 

 باید به ازای صرفه جویی در مدیریت ظاهرا دولت در بخش مدیریت مصرف فکر خوبی کرده اما نکته این است که شرکتها . مگاوات از سوی وزارت نیرو

دی رمصرف برق و بهینه کردن مصرف خود ، پاسخ مناسبی در زمان قطعی برق بگیرند تا برق آنها کمتر یا به تناسب قطع گردد . اما مکانیزم عملک

ه د . اینکه برای کسی که صرفه جویی کرداین موضوع سخت است . باید ببینیم با توجه به نحوه قطعی برقها ، چطور میتوان این موضوع را عملی کر

احتماال شرکتهای حوزه انرژی در سال آینده دو مسئولیت را خواهند داشت ؛ نخست ، مدیریت برق صنایع از .  ، مهم است کمتر قطعی اعمال شود

وصی مستقر در شهرکهای صنعتی باشد و . مسئول این کار، میتواند نهاد خص هزار مگاواتی که قرار است از سوی صنایع بزرگ تامین شود 10محل 
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کرد یاز طرفی ، تحویل این برق به شرکتهای خصوصی انجام گیرد . این موضوع دارای ابعاد فکری و کاری زیادی است و باید پخته تر گردد و با رو 

 بهینه سازی به موضوع نگریسته شود.

 ارائه مدلی برای تشویق به صرفه جویی انرژی در صنایع

کیلووات صرفه  200: برای  توجه کرد موضوع جایزه استانی بر مبنای مدیریت مصرف و عملکرد انرژی در کمیسیون انرژی اتاق است به  الزم  ـ

عدد المپ در کارخانه ای مثل فوالد خراسان ، اثر خوبی در میزان مصرف برق  10جویی انرژی باید هزینه کمتری صرف کنیم . امروز حتی تعویض 

خواهد داشت . امیدواریم مدل این جایزه را در سال جاری انجام دهیم و با توجه به اینکه مدیریت مصرف از اولویتهای وزارت نیرو است در طول سال 

 ، شاید این مدل بتواند نتایج خوبی رقم بزند.

د اما باید مقررات زدایی کرد تا این نیروگاهها هزار نیروگاه یک مگاواتی به صورت تولید پراکنده در کشور وجود دار 10 اولین مسئله این است که  ـ

مساله دوم صرفه جویی در برق چاه های کشاورزی  . شبکه توزیع هم به راحتی میتواند این مقدار را مدیریت کند. برق خود را به شبکه توزیع برسانند

ساعتی  7الی 6ف در زمان کم باری شبکه صورت گیرد. در ساعت کار کند ، این مصر 24میتوان پیشنهاد کرد به جای اینکه موتور برق چاه  است ،

از  ودیکه شبکه برق مشکل کمبود ندارد ، آب در استخر از طریق موتوربرق ذخیره گردد و در طول روز استفاده شود. با این راه حلها میتوان تا حد

 این بحران عبور کرد. 

ا و به خصوص صنایع بزرگ داده که شاید دیگر کمکی برای صنایع وجود نداشته باشد و ، این هشدار را به شرکته بحرانی که امسال اتفاق افتاد ـ

کرده  رکبهتر است که خودشان به فکر خود باشند و فرصتهای جدیدی با استفاده از انرژی های نو رقم بزنند . خود سازمانها این ریسک و هشدار را د

شرکتها به خاطر حفظ کسب  . اهد داد و احتمالی مبنی بر کاهش شدت این مشکالت وجود ندارداند . این اتفاقها قطعا در سالهای آینده هم رخ خو

د . به نظر وو کار و برند و جایگاه خود حاضر به سرمایه گذاری در این زمینه هستند ؛ بایستی  ارتباط بین صنایع با تصمیم گیران به درستی برقرار ش

؛ زیرا هیچ نهادی بهتر از خود سازمانها  ، الزم است کانال ارتباطی بین اتاقهای فکر و صنایع توسعه یابدمیرسد اگر قرار است پیشنهادی داده شود 

 نمیتوانند در این زمینه کار کنند و پیشنهاداتی که از الیه های شرکتها می آید شاید بهتر به نتیجه برسد.

 الزمه بهینه کردن مصرف انرژی ، گپ بین بخش تولید و مصرف است

یتوان مدر جمع بندی مباحث مطروحه در این نشست با تاکید بر اهمیت انجام کار مطالعاتی در کمیسیون انرژی و تشکلها برای حل بحران انرژی  ـ

اهها گدر شرایطی که در زمستان به دلیل کمبود گاز و در تابستان هم به دلیل کمبود آب نمیتوان تولید کرد و از طرفی ، به خاطر کمبود نیروگفت : 

شاید تنها راه حلی که میتوان برای ایجاد گپ بین   کار اطالعاتی مناسب انجام دهیم.، باید به سهم خود ، و خطوط انتقال و... شرایط خوبی نداریم 

صنعتی  ش. در بخ بخش تولید و مصرف به آن امید داشت ، بهینه کردن مصرف است . نکته اینکه عمده مصرف برق متاسفانه در بخش خانگی است

باشیم  که شاید سخت باشد در بین آنها کاهش مصرف را می با افراد محدود و مطلعی در تماسی هستیم اما در بخش خانگی با انبوهی از افراد روبرو

بندی الزم را  از طریق مصرف بهینه ایجاد نمود . در زمینه جایزه بهینه سازی انرژی یا واحد نمونه انرژی هم باید در جلسات بعدی بررسی و جمع

مقررات زدایی برای واحدهای دیزلی مستقر در صنایع کار خوبی است ،: تعداد زیادی دیزل در صنایع وجود دارد که امکان تولید برق  . انجام دهیم

ررات ر این زمینه باید مق. د دارند اما ممکن است در زمان پیک بار، در کارخانه به مصرف نرسند و امکان این باشد که این برق به شبکه منتقل گردد

 زدایی شود و قراردادهای خرید بهبود یابد تا با رغبتی که ایجاد می گردد ، برق تولیدی آنها به شبکه توزیع انتقال یابد. 
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