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 دستورکار جلسه:      
انتخاب واحد نمونه بهینه مصرف انرژی و بررسی موارد کارشناسی شده  ) ادامه دومین جلسه کمیسیون انرژی مورخ  - 1

29/4/1400 ) 

 سایرموارد -2

 
 

 ی بررسی و مصوب شد:خراسان رضو یو معادن و کشاورز عیصنا ،یاتاق بازرگان یانرژ ونیسیکمدر 

 انجام می شود استان یمصرف انرژ یسازنهینمونه به هایواحدانتخاب 
 

،  ی در استان خراسان رضوی معرفی و تقدیر خواهند شد. به همین منظورمصرف انرژ یسازنهینمونه به یواحدها

واحدهای موفق این  یانتخاب و معرف یبرا یمدل،  صاحبنظران این حوزهدر نشستی با  مشهداتاق  یانرژ ونیسیکم

مصرف و اتخاذ  تیریمد یبرا یدر جهت فرهنگ ساز یگام ظرفیت ، نیاز ا یریبا بهره گحوزه تعریف نمود تا 

 .برداشته شود ، عیبرق در صنا یبه منظور کاهش قطع زمال یراهکارها

 اریها در بخش برق بس یچند ماه گذشته خاموش یطاعالم شد  برگزار شده بود ،در نشستی برخط که به همین منظور ـ 

 دیبودن مشکل صنعت برق گرد یاز جد یوالن و درک عمومئمردم با مس نیب یهمدل جادیمهم باعث ا نیگسترده شده بود و ا

بهتر  یکم ندهیدر سال آ طیشرا دیشا ، ابدیصنعت برق ادامه چالش های موجود در بابت  یتوجه و احساس نگرانهمین اگر  و

 یخراسان رضو یاتاق بازرگان یشنهادیبسته پ هیته .مشکالت کمتری را شاهد باشیمبرق  یها و قطع یخاموش بحثدر  شده و

صنعت آب و  تیبهبود وضع یبرا شنهاداتیپ یسر کی هائار انجام شده است ، وزارت نیرو ،  ی ارائه به اتاق ایران و در ادامهبرا

 یبه صورت سرفصل شنهاداتیرو پ نی، از ا حل مشکالت کشور کمک کند یمناسب برا یبرنامه ها نیتواند به تدو یبرق م

 و مقرر است تا به مراجع مربوطه ارائه و از آن ها پیگیری شود.شده  میتنظ

گذار  هیصنعت به عنوان سرما نیران در اگذا هیسرما دیاست که با نی؛ ا در صنعت آب و برق مطرح مباحث نیتر از مهم یکی

 هیبا سرما ادهارو الزم است قرارد نی، از ابدانیم کننده  نیتام ای مانکاریآنان را پ نکهیدار در نظر گرفته شوند نه ا هیسرما ای

صاحبان  اجازه داد تا دینبا گرید ی، از سو کرد عیپراکنده در صنعت آب و برق را تجم یها هیگذاران اصالح شود تا بتوان سرما

که قرار  یدر نامه ا گریاز معضالت د یاریموارد مزبور و بس . گاز در کشور را تحمل کنند ای، آب  همه فشار کمبود برق عیصنا

ژنراتورها در  زلیبرق توسط د دیتول تیهزار مگاوات ظرف 5الی  4به  کی، ذکر شده است. نزد شود هئارا روین ریاست به وز

خود استفاده کرده و در  زلیاز د ی، هر واحد صنعت برق یقطع ای یکشور به صورت پراکنده وجود دارد اما در هنگام خاموش

 ی، گرفتار قطع است زلیکه فاقد د یگرید یکه ممکن است واحد صنعت یدر حال ماند یم یاستفاده باق یب زلیموارد د یباق

موجود در زمان  یها زلیکرد که د نیتدورا  یطرح ای جادیا یکه بتوان بستر یدر صورت اشته باشد.د زلیبه د ازیبرق بوده و ن

 اریآن را در اخت ییبه تنها زلیو دارنده د ردیقرار گ یصنعت یشبکه برق مورد استفاده همه واحدها تیشدن وضع یبحران

توان سه تا چهار هزار  ی، م شود یصنعت یها و واحدها گاههمه بن یشبکه برق برا یاضطرار زلیبه د لینداشته بلکه آن تبد

 در کشور را آزاد نمود. ها زلیبرق از محل د دیتول تیمگاوات ظرف
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از مشکالت مربوط به کمبود برق را  یدر نظر گرفت تا بتوان بخش زیرا ن ها زلیسوخت د نیتام رینظ یمشکالت دیحال با نیبا ا 

قرار  یمورد بحث و بررس یاتاق بازرگان یانرژ ونیسیکم یدر نشست بعد یشنهادیموضوع در قالب طرح پ نیبرطرف کرد که ا

 خواهد گرفت.

 یمصرف انرژ یساز نهیواحد نمونه به انتخاب*تالش پارلمان بخش خصوصی برای 

شد تا بتوان با  بیمطرح و تصو ونیسیکم نیا یبود که توسط اعضا یطرح یمصرف انرژ یساز نهیانتخاب واحد نمونه در به

 دیبا .ادد جیمصرف را ترو حی، فرهنگ صح کنند یمصرف م نهیرا به نحو به یکه انرژ یصنعت یقرار دادن واحدها قیمورد تشو

و اقتصاد صنعت برق  ستین ی، کاف شود یمردم به دولت داده م یکه بابت مصرف برق و آب از سو یا نهیکه هز رفتیپذ

 نهیکردن واحدها در زم قی، الزم است که نرخ مصرف برق در کشور اصالح شود اما در کنار آن تشو داردن یمناسب تیوضع

مصرف  یساز نهیانتخاب واحد نمونه به یکه برا یدر طرح اثربخش باشد. ریمس نیدر ا واندت یم زین یمصرف انرژ یساز نهیبه

و  لیتشک یانرژ یاستان زهیجا یبرگزار یمنظور در راستا نیبه هم ی، کارگروه شده است نیتدو ونیسیکم نیتوسط ا یانرژ

 یم شاخص فرعی دوو  یاصل اریسه مع یاست که دارا گردیده یطراح زهیجا جادیا یبرا زین یشده و مدل نییاهداف آن تب

 . شده است میتقس « جینتا و اجرا ،ی ریجهت گ» یارهایمع نیمدل عدد هزار است که ب نیا یکل ازی، امت باشد

 «ارهایرمعیو ز ارهایمع حیتشر ،ی انرژ زهیمدل جا یکاربردها ، زهیشرکت در جا ی، دسته بند دامنه کاربرد ،ی زشیاقدامات انگ»

بر  دیضمن تاکاست.  یدر خراسان رضو یمصرف انرژ یساز نهیانتخاب واحد نمونه به یطرح مزبور برا یسرفصل ها گریرا از د

 یها ارانهیاز نظر دور داشت که  دینبا،  یانرژ زهیشدن مدل جا یینحوه اجرا رامونیدر جلسه پ نینقطه نظرات حاضر هئارا

و  ردیگ یکشور نشات م یموضوع از اشکاالت اقتصاد نیشوند و ا یرا شامل م یناخالص مل دیدرصد تول 6تا  5در کشور  یانرژ

 دارد. یاساس یجراح کیبه  ازیدهد که اقتصاد ما ن ینشان م

 مشارکت داده شوند در انتخاب واحد نمونهنیز باید  یدولت یها شرکت *

مصرف  یساز نهیانتخاب واحد نمونه به حطر یازبندیمانند شرکت برق و آب در امت یانرژ یمتول یتوان به شرکتها یمـ 

 نییباشند در تع اشتهد یصنعت یواحدها یاز سو یاز کاهش مصرف انرژ یشتریب تیدر نظر گرفت تا حما یازیامت ،ی انرژ

شود که  دهیبرق د ایچه گاز  یوزن کاهش مصرف انرژ دیبا زین یمصرف انرژ یساز نهیانتخاب واحد نمونه به یشاخص ها برا

 ایشود  یموضوع استعالم گرفته م نیا یبرق و آب و گاز برا یها از خود شرکت ایآ ؟ موضوع کجاست نیا یمحل استناد برا

 یساز نهیاست که انتخاب واحد نمونه به نیدارد ا تیآنچه اهم وجود دارد؟ نهیزم نیدر ا یریگ میتصم یبرا یگرید داده های

 که بتوان هم فرهنگ سازی نمود و هم حمایت الزم را از این واحدها، به نوعی فراهم کرد.  ردیانجام گ یبه نحو یمصرف انرژ

در نظر گرفته  « جهیاجرا و نت ،ی ریجهتگ»را در سه بخش  ارهایمع یمصرف انرژ یساز نهیکارگروه انتخاب واحد نمونه به ـ

توان واحد  یم یترو با دقت به دیآ یدست مه ب ی، عدد مناسب تر تر باشد یاست و به طور قطع هر چقدر شاخص ها کمّ

خواهد بود که  یدیتول یواحدها یاز سو یاظهار خود یفرم ها یسر کیبر  یانتخاب واحد نمونه مبتن نمونه را انتخاب کرد.

 یابیهر کدام شاخص ها و نحوه ارز یبرا دی، لذا با بهره گرفته خواهد شد زیآب و برق و گاز ن یها شرکت تیدر آنها از ظرف

 مزبور استفاده خواهد شد. ینظرات شرکتها طهطرح از نق نیا یدر مرحله اجرا . کرد فیتعر یمشخص

، در مرحله  شده است و ابعاد آنها شفاف نییکامال تب یساز نهیبه یراهکارهاها و  روش نیو همچن که ذکر شد یاریسه مع ـ

 ییو مربوط به شناسا ردیگ یقرار م شیمطرح است که مورد پا واحدها نهیو به یو اقدامات اصالح یبحث استراتژ زیاجرا ن
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 نکهیا زین جینتا فازدر  .شود یواحد م کیکارکنان  یپربازده و توانمندساز زاتیتجه دیخر ،ی بهبود مصرف انرژ یها فرصت 

با توجه  .ردیگ یقرار م ی، مورد بررس موثر بوده یکاهش مصرف انرژ یبرا یو اجراها توسط واحد صنعت های استگذاریچقدر س

 هب زیبخش مزبور ن یتوان برا یرا م یمصرف انرژ یساز نهیمدل از انتخاب واحد نمونه به نی، ا به وجود بحران در بخش آب

آب و برق و گاز و  یها شرکت تیحما . شود دهی، موضوع آب هم د حامل ها یساز نهیکار برد که در آن عالوه بر بحث به

و به مدد این موثر دانست  اریبسمیتوان را  یمصرف انرژ یساز نهیاز مدل انتخاب واحد نمونه به گرید یمتول یدستگاه ها

 کرد. جادیا و رقابت ، طرح نیمختلف را در ا یها و شرکتها سازمان مشارکت یجاذبه الزم را برا همراهی ها می توان

 انتخاب واحد نمونه  یجاذبه اصل ،ی دولت یشرکتها تیحما*

 شرکت تی، حما در نظر گرفت یمصرف انرژ یساز نهیمدل انتخاب واحد نمونه به یتوان برا یکه م ییها تیاز جمله جذابـ 

 یو صنعت یخدمات ییواحدها یانرژ یعملکرد و شاخص ها ی، به طور قطع در بررس است یانرژ یدهنده حامل ها هئارا یها

نحوه  .ندیمدل استفاده نما نیا یابرزیو خودا یتوانمندساز یکاربرد یها طرح شرکت کنند و از بخش نیتوانند در ا یم

 نیا بر یو صحه گذار یآب و برق و گاز بررس یها توسط شرکت یمصرف انرژ یساز نهیدر به یصنعت یعملکرد واحدها

آن از  ی، اثربخش حاصل شود یانرژ یها در مصرف حامل یکه بهبود یدر صورت ، ردیگ یشرکتها انجام م نیموضوع توسط ا

 . واحد اثربخش خواهد بود ازاتیامت یشده و رو هشرکت گاز استعالم گرفت

 ، ابدی ینمود م دیدر حوزه تول ایدر محصوالت  ایخود را دارد که  ژهیو گاهیجا دیدر بخش تول یمصرف انرژ یساز نهیبه ـ

مهم در محصوالت و  نیا یگردد اما در صنعت لوازم خانگ یبازم دیبه خطوط تول مانیدر صنعت س یساز نهیهمان طور که به

 عیاست و دوباره مشکالت مربوط به مصرف گاز و برق توسط صنا کیزمستان نزد .ابدی یتوسط آنها نمود م یمصرف انرژ زانیم

 همه بخش یاز آنها برا نهیو استفاده به زلیمانند د یلذا طرح موضوعات و مشکل هر ساله خواهد بود نی، ا کند یم دایبروز پ

توسعه  یمخاطرات برا شماربوده و در  ها تیاولو در زمرهسوخت  نیتام کرد. تیآن را تقو دیتواند کارساز باشد و با یها م

 ، میگاز مواجه شو ایبار هم با مشکل کمبود برق  کیخارج از پ یممکن است در روزها زی، لذا بعدها ن رود یبه شمار م عیصنا

 یها زلی، استاندارد د را داشته باشند گاز یقطع ایسوخت در موارد کمبود گاز  یساز رهیذخ تیقابل دیبا ها زلیروز د نیاز ا

 . ردیقرار گ یابیمورد ارز یمتول یدستگاه ها یاز سو دیموجود با

 ها زلی، د دارند ها زلیاستاندارد د یابیارز یبرا یقو یاداره کل استاندارد استان ساختارها ایسازمان صنعت معدن و تجارت ـ 

هدف ما  برق خود را به شبکه انتقال دهند. ادصورت قادر نخواهند بود ماز نیا ری، در غ بتوانند با شبکه برق همسو شوند دیبا

حرکت  یواحدها به سمت کاهش مصرف انرژ ایآ مشخص شود است که نیا یمصرف انرژ یساز نهیدر انتخاب واحد نمونه به

 رندیگ یدر نظر م یکاهش مصرف انرژ یبرا یمختلف یها روشها ها و سازمان ، شرکت دارند نهیزم نیدر ا یطرح ایکرده اند 

کند که  ینصب م یستمیس دشیدر خط تول یگرید ، ردیگ یمبهره  ییناروش یکم مصرف برا یها شرکت از المپ کی ،

 دیتول ی الزامامصرف انرژ یساز نهی، اما هدف ما در انتخاب واحد نمونه به دهد یدرصد کاهش م 30را تا  یمصرف انرژ

 یرا نم یمصرف انرژ یساز نهیطرح انتخاب واحد نمونه به دیترد یب .ستی، ن داشته باشد یکه کاهش مصرف انرژ یمحصول

 عیصنا رانیمانند انجمن مد یبخش خصوص یها و تشکل یدولت یها شرکتاهمیت مشارکت توان بدون در نظر گرفتن 

 هم اندیشی و اقدام کنند.طرح  نیا یاجرا یو برا لیتشک هانهاد نیا ندگانیمتشکل از نما یگروه دی، با کرد ییاجرا
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  یدر شهرک صنعت یانرژ نیشرکت تام جادیا ضرورت* 

مربوط  یگریها و د مربوط به سازمان مورد کی،  وجود دارد کردیدو رو یمصرف انرژ یساز نهیدر انتخاب واحد نمونه در به ـ

 یو از سو افتهیش کاهش یها نهیسو هز کی، از  خود شده یمصرف انرژ تیریکه موفق به مد ی، واحد به صنعت برق است

در  . کند افتیخود در یمصرف انرژ یساز نهیبه ایدر قبال کاهش  یدولت یها شرکت یاز سو یپاسخ مناسب دیبا گرید

 یادیز زهی، انگ نکند افتیخود در یدر قبال کاهش مصرف انرژ یدولت یها از شرکت یپاسخ مناسب یکه واحد صنعت یصورت

موضوع ابزار و امکانات  نیمناسب به ا ییپاسخ گو یبرا یدولت یها شرکت گرید یاز سو . مصرف ندارد یساز نهیبه یبرا

شهرک  کی دیفرض کن اش باشد. یمصرف انرژ یساز نهیدر قبال به ید صنعتحوا یبرا یخوبندارند که بتواند مشوق  یکامل

 دهند یاختصاص م به آن عیپست فوق توز کیرا در  دریف 5تا  4،  مصرف نیا ی، در ازا مگاوات مصرف برق دارد 20 یصنعت

و این کنند  یرا قطع م درهایف نیا یزی، با برنامه ر داشته باشند یکه بخواهند در زمان بروز بحران کاهش مصرف انرژ ی، زمان

 یپابه و در واقع خشک و تر  ردیگ یدربرم زیو خالق بودند را ن شقدمیپ یانرژ نهیکه در مصرف به ییها آن شرکت یحت اقدام

،  وارد موضوع شود نگیسپاچیهوشمند و د یشامل موتورها یسو دولت در حوزه سخت افزار کیالزم است از  سوزند. یهم م

مصرف  میانو واسط  یبخش انرژ یبه عنوان متول یصنعت یها در شهرک یانرژ نیتام یها شرکت دیبا گرید یاز سو

مانند استفاده  یدر موارد یانرژ نیتام یها شرکت .دنوش جادیا یبه بخش دولت یدهندگان انرژ لیو تحو یکنندگان صنعت

بار در اوقات مختلف شبانه روز  کیپ یمصرف و قله ها یها جابه جا کردن زمان ، ها زلیبرق مانند د دیتول تیکردن از ظرف

چنانچه  ، به عنوان مثال موثر است اریبس زین «حق مصرف یواگذار»تحت عنوان  یطرح یاجرا توانند موثر واقع شوند. یم

تواند مازاد برق خود را  ی، م کند دایمصرفش کاهش پ زانیم یو وقت داشته باشد دیکاهش تول یلیبه هر دل یواحد صنعت یک

،  شود یاجرا م انییروستا نیب «حق آبه» نتحت عنوا ی، موضوع روستا کی، همان طور که در  واگذار کند گرید یبه واحدها

 نیشرکت تام جادیدر مجموع ا . داشته باشد یساختار مناسب یصنعت یواحدها نیدر ا دیبا «حق مصرف یواگذار»اما طرح 

 یصنعت یواحدها نیمصرف در ب تیریمد یبرا یمناسب نهیتواند گز یم یدر قالب تعاون ای یتوسط خود شهرک صنعت یانرژ

 . باشد

مشترک  ، میواحدها شد نیا دریبودند و در زمان بحران ناچار به قطع ف دریف یرو یصنعت نیاز مشترک یامسال تعداد ـ

قرار  دریف یقطع هرا انجام نداده بود لذا آن هم در زمر یمصرف انرژ یساز نهیداشت اما به یاختصاص دریبود که ف زین یصنعت

الزم را با  یهمکار ،ی صنعت یمصرف توسط واحدها تیریاز اواسط خرداد ماه و آغاز مد یکه واحد صنعت یدر صورت .گرفت

بار برخوردار  تیریآن واحد از برنامه مد رایشود ز یآن قطع نم دریوجه ف چی، به ه بار داشته باشد کیشرکت برق در زمان پ

از  یانتخاب و تعداد دریف کیبهتر است  ،دچار مشکل نشوند برق  یاجبار یدر زمان قطع همه واحدها نکهیا یبرا است.

بار و  کیدر زمان پ تی، در نها شوند یمصرف انرژ یساز نهیو همان تعداد ملزم به به رندیگبآن قرار  یرو یصنعت نیمشترک

وجود دارد  یمصرف انرژ اریمع نییتع یبرا یاستاندارد مل کی شود. یاز مدار خارج م یکمتر یدرهای، ف برق نیتام تیمحدود

 شود؟ یدر نظر گرفته م یمصرف انرژ یساز نهیونه بهواحد نم نییتع یاستاندارد در شاخص ها نیا ایآ

 نیتام ینفعان که شرکتها یو انتظارات ذ ازهای، همه موارد شامل ن انتخاب واحد نمونه در نظر گرفته شده یکه برا یدر مدل  ـ

 .ردیگ یمحور را دربرم دیتول ای یاست و هر سازمان و ارگان چه خدمات یکننده انرژ
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نفعان  یاست که بتوان ذ نیا یمصرف انرژ یساز نهیموارد در انتخاب واحد نمونه به نیازآورتریو امت یاز ارکان اصل یکی 

 یو شرکتها یدولت ی، اگر شرکتها آن گام برداشت یکرد و در جهت برآورده ساز ییو انتظاراتشان را شناسا ازهاین ،ی دیکل

 یمصرف انرژ یساز نهیدر انتخاب واحد نمونه به تیتواند باعث جذاب ی، م خود را اعالم کنند یازهاین ،ی کننده انرژ نیتام

  شود.

 بار کیآنها در پ یبا وجود همراه یصنعت یشرکت برق از واحدها تیحما عدم*

 یشده در زمان نیمشترک و تضم یدرهایبرق در خصوص استفاده از ف عیبا شرکت توز یانجمن اقدام مشترک نیامسال ا ـ

 یحیحخود را به نحو ص دریکه ف یدیتول یواحدها یبرا ییمشوقها نی؛ شرکت برق نسبت به تدو انجام داد،  بار کیرپیغ

واحدها در  حیصح تیریاما با وجود مد به شبکه وارد نکنند. یفشار مضاعف کیکرد تا در زمان پ ی، اعالم آمادگ کنند تیریمد

به واحدها  یمشوق چیعمال شرکت برق حاضر نشد ه ،ی واحدها به انرژ شتریب ازیقطع برق و ن زانیم شی، با افزا بار کیزمان پ

دغدغه  . روز در هفته شد کیبه صورت  یصنعت یبرق واحدها یقطع ، اریبس یهایریگیپس از پ تی، در نها اختصاص دهد

 یصنعت یواحدها یسوخت برا نیموجود که تام طیدر شرا است دی، بع سوخت آنها است نی، تام ژنراتورها زلیدر مورد د یاصل

کوچک  یصنعت یتوسط واحدها شانیژنراتورها زلید یسوخت برا یساز رهیو ذخ نی، امکان تام بزرگ دچار مشکل است

 یبرق برا یتا بتوان آن را در تابستان و زمان قطع ردیدر بهار انجام گ دیبا زلهاید یسوخت برا یساز رهیذخ . وجود داشته باشد

بتوان  است دیبع ، میاستفاده کن زلیبه صورت مداوم از د میکه بخواه ی، در صورت مورد استفاده قرار داد یصنعت یواحدها

می برق  لیتبد یو بران یها یرا استفاده از انرژ یصنعت یدهاحوا یمصرف انرژ یبرا نهیگز نیبهتر کرد. نیسوخت آن را تام

 توان دانست .

 دیقادر به تول زلهای، د طلبد یرا م ینشست جداگانه ا ،ی دیخورش یاستفاده از انرژژنراتورها و  زلیسوخت د نیتام یبررس ـ

واحد  یانتخاب و معرف نکهیا .دبرق به شبکه به حل مشکالت کمک خواهد کر زانیم نیهزار مگاوات برق هستند و وارد کردن ا

طرح  نیدر ا ی، هدف اصل داشته باشد یاساس ریتاث ندهیبار سال آ کیتواند در کاهش پ یمصرف م یساز نهینمونه در به

 هدف اثرگذار است. نیبه ا دنیرس یبرا ریمس نییاما در تع ، ستین

 باشد  تیاولو ،ی انرژ متیق یساز یواقع*

دارد و استفاده مداوم از  یهوا را در پ یو هم آلودگ یصوت یآنها هم آلودگ تیفعال رایاست ز یمساله مهم ها زلیسوخت د ـ

در حوزه  یکم کار یکم . کند یدور م یمصرف انرژ یساز نهیبه یبرا دیدر بخش تول یگذار هیما را از اصل سرما زلهاید

 نکهی، ا بود یموثرتر یبه دنبال راهکارها دیها انجام گرفته است اما با یانرژ ریبرق و سا دیمنابع تول یگذار هیسرما تیریمد

که  ی. تا زمان ستیچندان معقول ن ، میبده زهیمصرف جا یساز نهینمونه به یو بعد هم به واحدها میبرق را ارزان بفروش

تمام شده محصوالت  متیدر ق یکاهش انرژ رای، ز نخواهد رفت ییسراغ صرفه جو یفرد چی، ه نشود یواقع یانرژ متیق

که مصرف کننده  یتا زمان شود. یواقع ینرخ انرژ دی، در هر صورت با ، اگر هم داشته باشد نخواهد داشت ریتاث دیبخش تول

، در هر  واقع نخواهد شد یاستفاده خواهد کرد و اقدام موثر گانی، برق را را بر نحوه مصرف خود نداشته باشد ینظارت یانرژ

 موضوع بود. نیا یخوب برا شنهاداتیو پ یبه دنبال اقدامات اساس دیصورت با

اشتباه گرفت  نهیمصرف کم را با مصرف به دی، اما نبا را کم مصرف کند یواحد انرژ کیممکن است  یشهرک صنعت کیدر  ـ

 یکمتر یانرژ ، ادیز دیتول یدر ازا یکه واحد ی، در صورت دارند یکمتر ی، مصرف انرژ کم دیتول لیواحدها به دل یبرخ رایز



 

 
 

 

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

 

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

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

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

 

 تعداد صفحــات: برگ 7
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  انرژی کمیسیون صورتجلسه

 کشاورزی خراسان رضوی

 

 تاریخ برگزاری 31/6/1400

 شماره جلســه: 4

 

 رئیس جلسه: شادمان دبیر جلسه: تمیزی ساعت شروع 8 ساعت خاتمه: 10

        

زمینه بهینه سازی مصرف انرژی  اگر واحد تولیدی که در آن را در نظر گرفت. یمصرف انرژ یساز نهیتوان به یمصرف کرد م 

اقدام موثری انجام دهد ولی در زمان کمبود برق ، چون شرکت برق عمدتا از طریق فیدرها برق مجموعه ای از واحدهای 

تولیدی را قطع میکند و دراینحالت خشک و تر بارهم می سوزند و آن دسته از واحدهائی که در مصرف انرژی رعایت های الزم 

دراین ارتباط برای اینکه چنین واحدهایی  ه اند مشمول قطعی برق می شوند ،  لذا انگیزه ها ار بین میرود .را بعمل آورد

کماکان انگیزه الزم برای بهینه سازی مصرف انرژی داشته باشند ، پیشنهاد می شود که به جای انتخاب واحد نمونه و 

شمول ارزیابی و انتخاب برای دادن جوایز و حمایت های تشویقی اختصاص جوایز و حمایت های تشویق به آنها ، فیدرها را م

قرار دهند . به این ترتیب اوال تعداد بیشتری از واحدهای تولیدی با نظارت و پیگیری خود واحدهای تولیدی ، درگیر فعالیت 

ترین عملکرد را در بهینه های بهینه سازی مصرف انرژی قرار می گیرند و ثانیا در زمان کمبود انرژی برق فیدرهائی که به

 سازی مصرف انرژی داشته اند کمتر مشمول خاموشی قرارمیگیرد و به این ترتیب عدالت هم بهتر رعایت می شود . 

بخش از  نیشود که در ا نیو تدو فیتعر یمصرف انرژ یساز نهیانتخاب واحد نمونه در به یساختار برا دیدر مجموع باـ 

 بهره گرفته خواهد شد. زیمختلف ن یتشکلها نیگاز و همچن، آب و  برق یدولت یشرکتها

 است یا قهیواحدها سل یمصرف انرژ یابیارز نحوه*

 نشستها حضور داشته باشند تا بتوان از نقطه نظرات آنها بهره گرفت. نیدر ا دیمثل گاز و برق با یدولت یشرکتها ندگانینماـ 

 یآل دهیا طی، اگر در شرا است یا قهیمربوطه سل یتوسط سازمانها یدر مصرف انرژ یدیتول یدهاحوا سهیو مقا یابینحوه ارز

خالقانه روند  ای، آن موقع به صورت آگاهانه  کرد یم نیرا تام عیهمه صنا ازیو شرکت برق ن میاظ مصرف برق قرار داشتحبه ل

 یدرست یابیتوان ارز یشود نم یاعمال م یا قهیسل زیهمه چ ی، اما وقت شد یگرفته م شیپ رمصرف د کیدر پ یکاهش

باشد و  یدولت یبهتر است بدون مداخله شرکتها ، میرا انتخاب کن یمصرف انرژ یساز نهیواحد نمونه به میاگر بخواه داشت.

 .میریبگ میتصم نهیزم نیخودمان در ا

قرار خواهد داشت،  یبخش خصوص یارهایمع هیبر پا یانرژ یساز نهیبه طور قطع گردش کار در انتخاب واحد نمونه به ـ

 یساز نهیدر جهت به یصنعت یواحدها یبرا یا زهیمهم انگ نی، ا مبنا خواهد بود نیبر هم زیدر نظر گرفته شده ن یتهایمز

 مصرف بوجود خواهد آورد. 

 برق به گروگان گرفته شده است صنعت*

توان  یم ندهیدر آ ایاست که آ نجای، سوال ا قابل بحث است عیو توز دی، تول در بخش مصرف یانرژ یساز نهیبه یبه طور کل ـ

 یمصرف انرژ یساز نهیانتخاب واحد نمونه در به لو صنعت برق را هم وارد مد یانرژ دکنندگانیداشت که تول ییبرنامه ها

 نی، تدو دارند ییکه مصرف سوخت باال یمیقد یها روگاهیدر خصوص ن یمصرف انرژ یساز نهیبه یبرا یبرنامه ا چیه ؟کرد

صنعت برق ما به  ماند. ینم یمصرف باق یبرا یسوخت چیداشته باشند، ه تیها فعال روگاهین نیکه ا ی، تا زمان نشده است

 یطی، در شرا آن وجود ندارد یبرا یراهکار درست چینرسد، ه انیبه پا یریگروگان گ نیکه ا یگروگان گرفته شده است، تا زمان

 متیق شیمل افزاحت یبرا یتوان گریمردم د ، ابدی یم شیدرصد افزا 45تابستان گذشته  نیو اجاره مسکن در هم دیکه خر

 یآن با مجان ی، در ازا از موارد رها کرده است یاریرا در بس یانرژ نیمسکن و تام تی، دولت هم وضع ندارند ینرژا یحاملها

 دهد. یبرق و آب به مردم رشوه م نهیکردن هز
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صنعت برق  یریگروگان گ یدرصد 10کاهش پنج تا  یبرا یبرنامه جامع ساالنه ا یکه متخصصان مسکن و انرژ یزمانتا  

ساالنه چهار تا پنج مگاوات برق به  داشته باشند. طیشرا نیبه ا یپاسخ درست گرید یکه طرحها است دی، بع نکنند نیتدو

هستند اما در کشور  یبلوانرژ ایها در دن روگاهیدرصد از ن 78تا  75 نکیشود، هم ا یبار، اضافه م کیو نه پ یاصل ماندید

 یکردن نرخ انرژ یدموجود اقتصا طیشرا ی؛ تنها راهکار برا است افتهیها اختصاص ن روگاهین نیا جادیبه منظور ا یبودجه ا

 .است

آقای سروری دبیرکارگروه انتخاب واحد نمونه بهینه سازی مصرف انرژی  با حضور متولیان بخش دولتی و تشکل های بخش 

خصوصی به بررسی استانداردهای تعریف شده طرح بپردازند و مسیر اجرای آن را برای معرفی واحدهای نمونه در حوزه بهینه 

 سازی مصرف انرژی ، ترسیم نمیاند . 

مورد بحث و  یاتاق بازرگان یانرژ ونیسیکم یکمبود برق در نشست بعددرجهت رفع  ها زلیسوخت د نیتامکالت بررسی مش

 قرار خواهد گرفت. یبررس
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