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   موضوع مــورد بررسی (دستور کار)

 (تصویب شده در کمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمی)"طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور  "هم افزایی انرژي و آب استان پیرامون:بررسی پیشنهادات خانه 

انرژي به    ر بزنگاه دشواري که کشور به کمبود گفت: بخش تولید و صنعت درئیس دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان 

 هاي تامین انرژي براي کمک به توسعه صنایع است.  ویژه در بخش برق مواجه است، نیازمند حمایت می باشد. این موضوع فارغ از ضرورت

هزار مگاوات برق   70بخش استان اظهار کرد: در حال حاضر به علی اکبر لبافی در سی و هشتمین جلسه دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و 

هزار مگاوات آن توسط نیروگاه هاي آبی تولید می شود که عمال از مدار خارج شده اند. طبق آمارهاي اعالمی   10در شرایط موجود نیز   و نیاز داریم

کسري برق وجود دارد. براي حفظ صنایع موجود   30الی   20نی هزار مگاوات می رسد که این یع 55الی   50در حال حاضر حجم برق تولیدي به 

 باید تدبیري در این رابطه اندیشیده شود. 

وي از بررسی نیازهاي بخش انرژي استان در جلسه جاري سخن گفت و عنوان کرد:  در حال حاضر یکی از دغدغه هاي صنعت استان، موضوع  

 نامه هاي جذب سرمایه گذاري آتی را متاثر از خود می سازد.  قطعی گاز آن است که هم سیر تولید موجود و هم بر

را در پی دارد و   حوزه کشاورزي، اثرات نا مطلوبی  وي ادامه داد: در حوزه آب نیز استان با خشکسالی جدي مواجه است و این خشکسالی ها در
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 اقتصاد این حوزه را به چالش مواجه می نماید. 

 ه گیري از منابع موجود و مدیریت آن، برنامه اي را ارائه کرد که در شوراي گفتگو نیز مورد بررسی قرار گرفت.  البته شرکت آب منطقه در باب بهر

رئیس دبیرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصی استان یادآور شد: در بحث برق نیز با کمبودهاي شدید در فصل تابستان مواجهیم و  

تولید نیز مزید بر علت شده است. وي گفت  تکالیفی که دستگاه هاي اجرایی در خصوص انرژي هاي   خارج شدن نیروگاه هاي آبی از مسیر

یر  تجدیدپذیر داشته اند، اجرایی و عملیاتی نشده است. در واقع مقرر بوده تا بخشی از مصرف دستگاه هاي اجرایی از طریق انرژي هاي تجدیدپذ

 یه گذاري و اقدام صورت بگیرد که چنین موضوعی محقق نشد.   تامین شود و در این رابطه گام به گام، سرما

ه  لبافی یادآور شد: مزیت هایی که در بحث انرژي هاي تجدیدپذیر ایجاد شده بود کمرنگ شده است و عالوه بر ان برخی، از پیمانکاران در حوز

ین حوزه بروز کرده است. در این رابطه طرحی تحت عنوان  وزارت نیرو نتوانستند مطالباتشان را وصول کنند و عمال پیچیدگی هایی خاصی در ا

 «توسعه و ماندگاري صنعت برق کشور» تنظیم شده است. طرح مذکور، مراحلی را طی کرده است  

او با اشاره به مشارکت تشکل هاي بخش خصوصی در پیشبرد این برنامه و اخذ دیدگاه هاي فعاالن اقتصادي، ابراز امیدواري کرد که با یک  

 همگرایی موثر و پیگیري هاي مجلس شوراي اسالمی، برنامه هاي کارآمدي در حوزه تامین انرژي تدوین و به مرحله اجرا درآید.  

 لبافی در ادامه بخشی از متن این پیشنهادات را قرائت کرد و ایرادات بخش خصوصی به آن را نیز متذکر شد. 
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 صوصی رقم بخورد*قانونگذاري باید از مسیر گفتگوي دولت و بخش خ

  حمید ایزدي، مدیرعامل خانه هم افزایی انرژي و آب خراسان رضوي در ادامه این جلسه به سیر مطالعات انجام گرفته در این مجموعه پیرامون

ه هم افزایی  نیازهاي انرژي استان و منابع تامین اشاره داشت و عنوان کرد: یکی از طرح هایی که کمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمی به خان

ارجاع داده، «مانع زدایی و توسعه صنعت برق کشور» است که به طور ویژه این موضوع مورد پیگیري قرار گرفت و نظرات بخش خصوصی به ما  

ه عمل  ارجاع شد و نظرات بخش حاکمیتی که دستگاه هاي نفت و نیرو استان بودند نیز به ما اعالم گردید. آنچه از ماحصل همه این پیگیري ها ب

نه  آمده به مجلس ارائه شده اما باب بحث همچنان باز است و فرصت داریم تا به مدد شوراي گفتگو، رویکردهاي جامع تري را در این حوزه به خا

 ملت منتقل نماییم. 

ز ظرفیت هایی نظیر  وي تصریح کرد: باور داریم که قانون گذاري در کشور باید محصول گفتگوي دولت و بخش خصوصی باشد و با بهره گیري ا

 این شورا، نظرات بخش خصوصی در مراتب تدوین قوانین، اعمال شود.  

طرح «مانع زدایی و توسعه صنعت برق کشور»  اشاره   1خبیر، عضو خانه هم افزایی انرژي و آب استان قرار گرفت. وي عنوان کرد: ماده   -

 بعضی تکالیف دولت در این حوزه دارد. 

وي ادامه داد: بر این اساس سه پیشنهاد مطرح شده است، نخست آن که دولت از طریق وزارت نفت مکلف است تا سوخت صرفه جویی شده و یا  

  مصرف نشده حاصل از اجراي طرح بهینه سازي و توسعه منابع تجدیدپذیر را معادل متوسط بازدهی نیروگاه هاي حرارتی کشور محاسبه کند و این



 

 

 
  

        صبح 8     ساعت شروع:                                             6/10/1400            تاریخ جلسه                                                               38شماره جلسه:

  فرن12 اد اعضا حاضر در جلسه: عدت                                                                                                              (دبیرخانه شوراي گفت و گو )  کیل جلسه:محل تش

 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور) به سرمایه گذاران معرفی شده وزارت نیرو   12راساس (ساز و کار ماده سوخت را ب

تحویل دهد و یا معادل ریالی آن را جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران این حوزه و مالکان منابع تجدیدپذیر خود (مالکان سامانه هاي برق  

 مگاوات)، به وزارت نیرو پرداخت نماید.  10ود به ظرفیت انشعاب و یا نیروگاه هاي کمتر از خورشیدي محد

  خبیر اضافه کرد: در پیشنهاد دیگر، وزارت نیرو مکلف شده است تا طرح هاي فوق الذکر را با اولویت هاي کولرهاي آبی و گازي، سامانه هاي

راکتیو، توسعه ذخیره سازها، افزایش راندمان نیروگاهی و توسعه سامانه هاي برق خورشیدي روشنایی، کاهش تلفات شبکه برق، جبران سازي توان 

محدود به ظرفیت انشعاب مشترکین سیاستگذاري کند. در این بخش، رویکردها باید به گونه اي باشد که ساالنه حداقل یک درصد از نیاز مصرف 

و یا توسعه سامانه هاي برق خورشیدي (محدود به ظرفیت انشعاب نیز وزارت نیرو) باید  برق کشور کم شود و در حوزه افزایش راندمان نیروگاهی

اده  به گونه اي عمل شود که ساالنه حداقل یک درصد به ظرفیت تولید اضافه گردد. سوم پیشنهاد هم این است که از محل منابع حاصله از اجراي م

 ه سازي، تامین قطعات نیروگاهی و یا اتمام و تکمیل فازهاي نیروگاهی در نظر گرفته شود. این طرح، بودجه اي جهت اتمام پروژه هاي بهین  3و  1

این طرح به صراحت عنوان می کند، وزارت نیرو مکلف است با همانگی وزارتخانه میزان تقاضاي سوخت مایع نیروگاه ها    2خبیر یادآور شد: ماده 

براي یک سال در خردادماه هر سال اعالم کند. وزارت نفت ضمن پیش بینی در لوایح   را به صورت جدول هاي ماهیانه به تفکیک نوع سوخت

اده  بودجه ساالنه، مکلف به تامین و تکمیل مخازن سوخت مورد نیاز نیروگاه ها براساس جدول اعالم شده و به صورت ماهیانه است. براساس این م

تخصیص منابع و بودجه بندي دستگاه هاي اجرایی است، مستلزم اصالحیه قانون بودجه  پیشنهاد می شود تا از آن جا که اجراي این بحث ناظر به 
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 در سنوات آتی باشد.

این طرح بایستی متوسط بهاي برق مصرفی مشترکان صنعتی (به جز استخراج   3عضو خانه هم افزایی انرژي و آب استان متذکر شد: براساس ماده  

ي تبدیل انرژي، با توجه به بهاي سوخت مصرفی نیروگاه ها و هزینه انتقال و توزیع تعیین و دریافت  رمز ارزها) براساس متوسط نرخ قراردادها

شود. منابع حاصل از اجراي این ماده در بودجه هاي سنواتی به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه داري کل کشور واریز شده و به  

توزیع برق، طرح هاي تحقیقاتی و سرمایه گذاري جدید و اتمام طرح هاي نیمه تمام صنعت برق صورت صد در صدي به تامین هزینه هاي تولید و 

اختصاص می یابد. براساس تبصره مندرج در این ماده نیز مشترکین مورد نظر مکلف هستند تا یک درصد برق خود را از برق حاصل از منابع 

نند. این مقدار ساالنه یک درصد افزایش یافته و حداکثر به پنج درصد خواهد رسید.  تجدید پذیر و برف آبی عرضه شده در بورس انرژي تامین ک

ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و بورس انرژي تهیه و به تصویب هیات   3آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف 

 وزیران خواهد رسید.

نیز پیشنهاد می شود تا نخست متوسط بهاي برق مصرفی مشترکان صنعتی، براساس متوسط نرخ    3ده این کارشناس عنوان کرد: در خصوص ما 

) با احتساب اعمال بهاي سوخت مصرفی نیروگاه ها، به انضمام هزینه ترانزیت شبکه انتقال و توزیع، تعیین و ECAقراردادهاي تبدیل انرژي (

دریافت شود و منابع حاصل از اجراي آن نیز به طرح هاي تحقیقاتی و سرمایه گذاري جدید و اتمام طرح هاي نیمه تمام صنعت برق اختصاص  

ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و بورس انرژي تهیه و به   3ن تبصره ظرف مدت یابد. دیگر آنکه آیین نامه اجرایی ای
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ب  تصویب هیات وزیران برسد. این بند مستقیما با اختیارات وزیر نیرو در ارتباط بوده و اجراي آن طی بند (ط) قانون تاسیس وزارت نیرو مصو

شده است و از آن جا که بند پیشنهادي، قانونگذاري قلمداد نمی شود و مصداق برنامه ریزي اجرایی است که در  به وزارتخانه نیرو محول  358

 محدوده وظایف دولت می باشد، ورود مجلس به آن با اصل تفکیک قوا تعارض دارد. 

ر بورس انرژي مدنظر قانونگذاران و مرجیان آبی عرضه شده د-وي خاطرنشان کرد: نکته بعدي ما این است که الزاما منابع تجدیدپذیر یا برق

  نباشند، بلکه مشترکین مکلف شوند تا جهت تامین برق خود نسبت به احداث نیروگاه هاي تجدیدپذیر اقدام نمایند. تامین یک درصد برق مصرفی

وه بر این، در پیشنهادات مذکور باید  شهرك هاي صنعتی با استفاده از منابع تجدیدپذیر نیز می تواند به شهرك هاي صنعتی تکلیف شود. عال

ارکت  مشترکین تجاري نیز مدنظر قرار بگیرند و تبصره اي براي تامین درصدي از برق مصرفی ایشان از طریق منابع تجدیدپذیر اضافه گردد. هایپرم

ینه تعرفه چقدر است و باید فرمول آن  ها، مجتمع هاي تجاري و ... از این شمار هستند. درخواست دیگر ما این است که مشخص شود، افزایش هز

رت  به صورت دقیق ارائه گردد. توامان به این ابهامات پاسخ گفته شود که آیا طرح هاي توسعه تجدیدپذیر شامل این منافع خواهد شد؟ به چه صو

ارزها قادر به تامین از قسمت تجدیدپذیر  این منافع در این پروژه ها هزینه می گردد؟ آیا در حال حاضر یک درصد برق مشترکان صنعتی به جز رمز  

 و برق آبی خواهد بود؟ 

این قانون مکلف   3طرح مذکور اشاره دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق صنایع انرژي بر در موضوع ماده   4وي تصریح کرد: ماده 

درصد و هزار مگاوات تجدیدپذیر و    55رارتی با بازدهی حداقل هزار مگاوات نیروگاه ح 9است تا براي تامین برق پایدار مشترکان صنعتی، حداقل 
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، از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کند. در صورت عدم اقدام، تامین نیاز این صنایع در ماه هاي گرم سال در اولویت  1404پاك تا سال 

 وزارت نیرو قرار نمی گیرد. 

سوخت مورد نیاز نیروگاه هاي مذکور را هم تامین کند. آیین نامه اجرایی این ماده (مشتمل بر  خبیر یادآور شد: وزارت نیرو همچنین مکلف شده تا 

و صمت   دستورالعمل نحوه تامین سوخت این نیروگاه ها) باید ظرف دو ماه پس از تاریخ الزم االجرا شدن آن، به پیشنهاد وزارتخانه هاي نفت، نیرو

 تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. 

 به جز حرکت به سمت انرژي هاي تجدیدپذیر نداریم  هکاري*را

در ادامه شهریار صابر، رئیس کمیته هماهنگی شرکت هاي پیمانکار سامانه هاي خورشیدي خراسان رضوي نیز در این نشست اظهار کرد: براساس 

طالبات مالکان نیروگاه ها را از محل این ماده در نظر  پیشنهادي امکان پرداخت مطالبات پیمانکاران وجود ندارد، در واقع باید پرداخت م  1ماده 

 گرفت.  

مگاواتی را نمی توان در زمره نیروگاه  10کیلووات محسوب می شود، یادآور شد: عالوه بر این نیروگاه  200وي با بیان اینکه نیروگاه هاي خرد تا 

مگاوات تغییر پیدا کند. همچنین مطالبات 10هاي تجدیدپذیر تا ظرفیت   تجدید پذیر خرد محسوب کرد، لذا متن این ماده باید به مالکان نیروگاه

 پیمانکاران ربطی به موضوع ندارد و لذا باید حذف شود. 



 

 

 
  

        صبح 8     ساعت شروع:                                             6/10/1400            تاریخ جلسه                                                               38شماره جلسه:

  فرن12 اد اعضا حاضر در جلسه: عدت                                                                                                              (دبیرخانه شوراي گفت و گو )  کیل جلسه:محل تش

 

واهد صابر ادامه داد: اصال نیازي به عدد و رقم در این ماده نیست، چرا که به هر میزان  صرفه جویی صورت بگیرد به آن سرمایه گذاران تعلق خ

 بر این در این ماده باید نیروگاه خورشیدي را به نیروگاه تجدیدپذیر تغییر داد.  گرفت. عالوه

رد:  رئیس کمیته هماهنگی شرکت هاي پیمانکار سامانه هاي خورشیدي خراسان رضوي با بیان اینکه کشور ما نیاز به احداث نیروگاه دارد، عنوان ک

ن سال با مشکل قطعی گاز مواجه نشویم شانس آورده ایم. لذا چاره اي به جز حرکت  برق در سال جاري به صورت مکرر قطع شد حال اگر تا پایا

 به سمت تولید و توزیع انرژي هاي تجدیدپذیر نداریم. 

 *واگذاري تولید برق به بخش صنعت اشتباه است

ماده مقرر نیست که صرفه جویی در نیروگاه  اباذر دهقان پور، مدیر امور برق مدیریت تولید برق مشهد نیز در این جلسه عنوان کرد: براساس این 

انجام شود. وزارت نیرو از محل بهینه سازي مصرف کنندگان کولرهاي آبی، گازي و ... درآمدي حاصل می کند که این رقم متوسط بازدهی یک  

نیروگاه ها و پیمانکاران نمی شود.  نیروگاه  است و قیمت سوخت را براساس آن محاسبه می کند و براساس آن به عدد می رسد. این مساله شامل 

درآمدي که از محل صرفه جویی سوخت به دست می آید، به سرمایه گذاران معرفی شده توسط وزارت نیرو ارائه خواهد شد و لذا درآمد حاصله  

 ربطی به پیمانکاران و مطالبات آنان ندارد. 

  10است، وزارتخانه هاي نیرو و صمت در مهر ماه توافقنامه اي به منظور تولید این طرح، مورد تایید وزارت صمت بوده  4وي خاطرنشان کرد: ماده  

هزار مگاوات نیروگاه امضا کردند. حال سوال اینجاست که وزارت صمت با اتکا به کدام منطق می خواهد صنایع تحت نظارت خود را مجاب به  
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نتخاب خود صنایع باشد، لذا تعیین نوع نیروگاه در این ماده قانونی درست  احداث نیروگاه کند؟ نکته مهم آن است که احداث نیروگاه باید به ا

 نیست.

  دهقان پور خاطرنشان کرد: واگذاري تولید برق به بخش صنعت اشتباه است، در حال حاضر ما مشکل تولید برق براي صنایع نداریم مگر در بازه

هزار مگاوات نیروگاه می کنیم در حالی که تامین سوخت این صنایع کار   10ولید زمانی مشخص. براساس این ماده ما صنایع دولتی را مجبور به ت

دشواري است. اگر دولت می خواهد وارد بحث احداث نیروگاه شود، ترجیح بر آن است که ظرفیت هاي نیمه تمام نیروگاهی را تکمیل کند و به 

نکه تولید کننده با دغدغه ها و چالش هاي بسیاري مواجه است، لذا نمی توان  هزار مگاوات تامین خواهد شد. نکته مهم تر آ 10همین استناد نیز 

 تولید برق را در قالب تکلیف بر دوش بخش خصوصی گذاشت و دغدغه هاي او را مضاعف کرد.  

را که هیچ نظارتی بر  این مقام مسئول تصریح کرد: تجربه نشان می دهد که در واگذاري نیروگاه ها به بخش خصوصی با شکست مواجه شده ایم، چ 

  این نیروگاه ها صورت نمی گیرد. به طور مثال بسیاري از  نیروگاه ها مشکل تامین قطعات، سوخت، کاهش راندمان، محدودیت منابع مالی و...

گاه ها، این میزان انرژي مورد  دارند که نیاز است این واحدها تامین مالی شوند. دولت یا باید با تکمیل پروژه هاي نیروگاهی و یا بهینه سازي در نیرو

 نیاز خود را تامین کند.

 *منابع حاصل از بهینه سازي مصرف خانگی باید به شرکت هاي توزیع تخصیص پیدا کند 

زي هادي انبیایی، مدیر دفتر مهندسی و مطالعات شبکه شرکت شرکت توزیع برق استان نیز در این جلسه بیان کرد: پیشنهاد ما حذف بحث بهینه سا
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ن به  ز طریق اولویت کولرگازي، آبی و سامانه هاي روشنی و ...است، چرا که این موارد باید توسط شرکت توزیع انجام شود اما درآمد حاصله از آا

مطالبات بخش نیروگاه ها و یا منابع تجدیدپذیر اختصاص پیدا می کند که هیچ ارتباطی باهم ندارند. در صورت وجود این جمله، دست شرکت 

 توزیع از این منابع کوتاه می شود در صورتی که مجري طرح، شرکت هاي توزییع هستند و باید ساماندهی این حوزه را بر عهده داشته باشند.  هاي

دگان وي با بیان اینکه در بهینه سازي چند بخش وجود دارد که شامل، بهینه سازي در تولید، در شبکه (اعم از انتقال و توزیع) و بخش مصرف کنن

 است، اظهار کرد: سوال اینجاست که بهینه سازي شبکه هاي انتقال و توزیع از چه محلی انجام خواهد شد؟ 

این طرح  موافق است اما پیشنهادي که مطرح شده تمام منابع را به سمت نیروگاه ها خواهد برد و    1انبایی خاطرنشان کرد: شرکت توزیع با ماده 

 تعیین تکلیف می کنند اما براي ایفاي تکالیفش، منبعی در نمی گیرند.  جالب است که براي شرکت توریع برق

 *واقعی کردن نرخ برق باید با پیوست مطالعاتی همراه باشد

امیر مهدي مرادي، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در این جلسه عنوان کرد: باید بخش هاي مختلف از یکدیگر تفکیک شوند و هر بخشی  

تا در حوزه خودش بهینه سازي را انجام دهد. تلفات در شبکه بسیار است که باید از طریق سرمایه گذاري در این حوزه از اتالف منابع تشویق شود 

 جلوگیري کنیم. تصور می کنم در این حوزه در استان ما سرمایه گذاري هایی صورت گرفته است. 

صنعت برق کشور»، صرفا اظهارات بخش خصوصی مرتبط با برق اخذ شده است و   وي یادآور می شود: تاکنون در طرح «مانع زدایی و توسعه
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مابقی بخش هاي صنعتی در این خصوص اظهار نظر نکرده اند. در حال حاضر متاسفانه سرمایه گذار داخلی و خارجی به دلیل ارزانی قیمت برق  

 می باشد.  تمایلی براي ورود به این حوزه ندارد و مطالبه اش واقعی سازي قیمت ها

شخص  مرادي عنوان کرد: قیمت برق و انرژي در کشور ما بسیار ارزان تر از میانگین جهانی است اما اثر واقعی کردن نرخ برق بر اقتصاد چندان م

 نیست. البته معتقدیم که واقعی کردن نرخ برق باید پیوست اثر بحث مهم بر اقتصاد، مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد. 

وان، معاون فنی و مهندسی شرکت تولیدي نیروي برق خراسان نیز در همین خصوص بیان کرد: بنده مخالف حذف بخش پیمانکاري از ماده  مریم ست

 این طرح هستم، در نیروگاه هاي بزرگ، راندمان پایین است و مالک نیروگاه عمدتا فرد دیگري است و پیمانکاري که در بخش بهره وري فعالیت 1

وعه اي مجزا می باشد. لذا در این رابطه دست قانونگذار و قوه مجربه باز گذاشته می شود تا بتواند مطالبات پیمانکار را پرداخت کند  می کند، مجم

 و این بحث به مسیر غلطی هدایت نشود.  

ود بیشتر، برق تولید کند و عمال صرفه  وي خاطرنشان کرد: اگر نیروگاهی بتواند یک الی  دو درصد افزایش راندمان داشته باشد می تواند با همان س

جویی در سوخت اتفاق می افتد. این دغدغه فعاالن اقتصادي صحیح است که چرا قطعی برق واحدهاي صنعتی بر بخش خانگی اولویت دارد البته 

و تامل جدي در این خصوص اقدام   موضوع واقعی سازي بهاي انرژي در شرایط اقتصادي موجود می تواند چالش هایی را رقم بزند و باید با تدبیر

 شود.  
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 *بخش خصوصی باید به حوزه احداث نیروگاه ها ورود پیدا کند 

  75در بخش دیگري از این نشست، مهدي علومی، معاون برنامه ریزي و تحقیقات شرکت برق منطقه اي خراسان در سخنانی گفت: کشور به حدود 

هزار مگاوات نیست. حال اگر بارندگی به همین نحو ادامه پیدا کند،   60که حجم تولید بیش از   هزار مگاوات برق نیاز دارد و این در حالی است

 هزار مگاوات کاهش تولید برق داشته باشیم.  20سال آینده ممکن است که 

در نهایت این صنایع  وي خاطرنشان کرد: اگراحداث نیروگاه ها توسط بخش صنعتی انجام نگیرد، قطعا با خاموشی گسترده مواجه خواهیم بود.  

 بَر هستند که در این حوزه متضرر می شوند و لذا این واحدها بایستی نسبت به احداث نیروگاه ها اقدام کنند.انرژي

 * تولید انرژي وظیفه بخش صنعت دانسته نمی شود

اظهارات حاضران عنوان کرد: احداث  قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزي سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي پس از استماع 

 نیروگاه ها توسط صنایع بخش خصوصی به نظر می رسد توجیه اقتصادي ندارد 

بَر باید به حوزه احداث نیروگاه ها ورود پیدا کنند، اظهار کرد: ایجاد نیروگاه در بخش صنعت صرفا هزینه  وي با اشاره به اینکه صنایع دولتی انرژي

واحدهاي صنعتی تحمیل می کند. حال پس از ایجاد نیروگاه شاید بتوان در تابستان از آن استفاده کرد آن هم بنا به شروطی. اما در فصل  اي را بر 

 زمستان بنا به مسائل زیست محیطی قابلیت استفاده از این انرژي وجود ندارد. 
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رح «مانع زدایی و توسعه صنعت برق کشور» با افزودن اصالحات بخش  گفتنی است در جمع بندي این جلسه مقرر شد تا مواد یک، سه و چهار ط 

 خصوصی تصویب شود  

 مصوبات جمع بندي و

اصالحات پیشنهادي توافق شده بخش خصوصی و دولتی در دبیرخانه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصی  استان  کمیسیون انرژي  متن ماده ردیف 

 خراسان رضوي 
 

1 

طریق   از  صرفهدولت  سوخت  است  مکلف  نفت  جویی  وزارت 
هاي بهینه سازي را  شده یا مصرف نشده حاصل از اجراي طرح

معادل متوسط بازدهی نیروگاه هاي حرارتی محاسبه کند و این 
) قانون رفع موانع تولید  12سوخت را بر اساس ساز و کار ماده (

مالی کشور مصوب  رقابت نظام  ارتقاي  و  به   1394/    2/    1پذیر 
گذاران معرفی شده توسط وزارت نیرو تحویل دهد و یا سرمایه

معادل ریالی آن را پرداخت کند. وزارت نیرو مکلف است طرح 
گازي، سامانه و  آبی  کولرهاي  اولویت  با  را  الذکر  فوق  هاي هاي 

روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، به نحوي سیاست گذاري 
ق کشور را کاهش کند که ساالنه حداقل یک درصد از مصرف بر

 . دهد

دولت از طریق وزارت نفت مکلف است  (پیشنهاد توافق شده بخش خصوصی و دولتی )(-1
هاي بهینه سازي را معادل جویی شده یا مصرف نشده حاصل از اجراي طرح سوخت صرفه 

متوسط بازدهی نیروگاه هاي حرارتی محاسبه کند و این سوخت را بر اساس ساز و کار ماده  
به    1394/    2/    1پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب  ن رفع موانع تولید رقابت) قانو12(

گذاران معرفی شده توسط وزارت نیرو تحویل دهد و یا معادل ریالی آن را پرداخت  سرمایه 

گازي، سامانه و    ی کولرهاي آب  تیمکلف است طرحهاي فوقالذکر را با اولو  روی کند. وزارت ن
 رهیتوسعه ذخ  و،یکاهش تلفات شبکه برق، جبران سازي توان راکت  ،یهاي روشنائ
محدود به    ديیو توسعه سامانه هاي برق خورش  یروگاهیراندمان ن  شیسازها، افزا

  استی س  نی سازي ا  نهی حوزه به  رگذاري کند. د  استیس  نی انشعاب مشترک  تیظرف
مصرف برق   ازی) از ن%1درصد (  کیبه گونه اي باشد که ساالنه حداقل    دیگذاري با

توسعه سامانه هاي برق   ا یو    یروگاهیراندمان ن  شیکشور کم شود و در حوزه افزا 
 استگذاريیبه گونه اي س د یبا رو یوزارت ن ز یانشعاب ن ت یمحدود به ظرف ديیخورش

 )اضافه شود.  دیتول تی) به ظرف%1درصد (    ک یحداقل    النهکه سا  دینما
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2 

هماهنگی وزارت نفت میزان تقاضاي وزارت نیرو مکلف است با  
سوخت مایع نیروگاه ها را به صورت جداول ماهیانه به تفکیک 
کند.   اعالم  سال  هر  ماه  خرداد  در  سال  یک  براي  سوخت  نوع 
لوایح بودجه ساالنه، مکلف به  وزارت نفت ضمن پیش بینی در 
اساس  بر  ها  نیروگاه  نیاز  مورد  مخازن سوخت  تکمیل  و  تأمین 

 شده ماهیانه است.  جدول اعالم 

وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارت نفت (توافق بخش خصوصی و دولتی)

میزان تقاضاي سوخت مایع نیروگاه ها را به صورت جداول ماهیانه به تفکیک نوع 

سوخت براي یک سال در خرداد ماه هر سال اعالم کند. وزارت نفت ضمن پیش 

ه تأمین و تکمیل مخازن سوخت مورد نیاز بینی در لوایح بودجه ساالنه، مکلف ب

 نیروگاه ها بر اساس جدول اعالم شده ماهیانه است

 

3 

متوسط بهاي برق مصرفی مشترکان صنعتی (بجز استخراج رمز 
(ایی  انرژي  تبدیل  قراردادهاي  نرخ  متوسط  اساس  بر    -ارزها) 

اِي) با توجه به بهاي سوخت مصرفی نیروگاه ها و هزینه    -سی
شود. منابع حاصل از اجراي تعیین و دریافت میتوزیع    وانتقال  

مادر   شرکت  حساب  به  سنواتی  هاي  بودجه  در  ماده  این 
تخصصی توانیر نزد خزانه داري کل کشور واریز و به صورت صد  

%) و  100درصد  تولید  هاي  هزینه  بابت  هاي   توزیع)  طرح  برق، 
تمام تحقیقاتی و سرمایه گذاري جدید و اتمام طرح هاي نیمه  

 صنعت برق اختصاص می یابد. 

 

) 1تبصره : مشترکین موضوع این ماده مکلفند یک (

درصد برق مصرفی خود را از برق حاصل از منابع 

تجدیدپذیر و برق آبی عرضه شده در بورس انرژي 

متوسط بهاي برق مصرفی مشترکان صنعتی   (توافق بخش خصوصی و دولتی)   
انرژي  تبدیل  قراردادهاي  نرخ  متوسط  اساس  بر  ارزها)  رمز  استخراج  (بجز 

و با توجه به بهاي سوخت مصرفی نیروگاه ها و هزینه انتقال  اِي)    -سی  -(ایی
شود. منابع حاصل از اجراي این ماده در بودجه هاي تعیین و دریافت میتوزیع  

سنواتی به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه داري کل کشور واریز 
هاي برق، طرح    توزیع) بابت هزینه هاي تولید و  100و به صورت صد درصد (%

برق  صنعت  تمام  نیمه  هاي  طرح  اتمام  و  جدید  گذاري  سرمایه  و  تحقیقاتی 
 اختصاص می یابد. 

 

) درصد برق مصرفی خود را از 1تبصره : مشترکین موضوع این ماده مکلفند یک (

برق حاصل از منابع تجدیدپذیر و برق آبی عرضه شده در بورس انرژي تأمین کنند. 

) درصد خواهد  5افزایش یافته و حداکثر به پنج (  ) درصد1این مقدار ساالنه یک ( 

رسید. آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این 
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) درصد افزایش 1تأمین کنند. این مقدار ساالنه یک (

) درصد خواهد رسید. آیین 5یافته و حداکثر به پنج (

ماه از تاریخ الزم نامه اجرایی این تبصره ظرف سه  

االجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و بورس  

 انرژي تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و بورس انرژي تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد 

 رسید 

4 

وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق صنایع انرژي بر موضوع  
 ) پایدار  3ماده  برق  تأمین  براي  است  مکلف  قانون  این   (

) هزار  نه  حداقل  صنعتی،  نیروگاه 9000مشترکان  مگاوات   (
) پنج  و  پنجاه  حداقل  بازدهی  با  هزار 55حرارتی  و  درصد   (

از    1404ل  ) مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاك تا پایان سا1000(
عدم  صورت  در  کند.  احداث  مذکور  صنایع  داخلی  منابع  محل 
احداث، تأمین برق این صنایع در ماه هاي گرم سال در اولویت  

گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق  وزارت نیرو قرار نمی
کند.   منتقل  را  آنها  مازاد  تولیدي  برق  و  پشتیبانی  صنایع  این 

نیروگاه مازاد  فبرق  صورت  هاي  به  یا  و  انرژي  بورس  در  وق 
با  قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است  قرارداد دو جانبه 

نیروگاه نیاز  مورد  سوخت  نیرو  وزارت  را هماهنگی  مذکور  هاي 
 تأمین کند. 

دولتی)   و  از طریق صنایع    (توافق بخش خصوصی  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت، 

بر (    دولتی و شبه دولتی  انرژي  ماده  براي 3موضوع  قانون مکلف است  این   (

) مگاوات نیروگاه حرارتی 9000پایدار مشترکان صنعتی، حداقل نه هزار (تأمین برق  
) پنج  و  پنجاه  حداقل  بازدهی  ( 55با  هزار  و  درصد  نیروگاه 1000)  مگاوات   (

پایان سال   تا  منابع داخلی صنایع مذکور احداث    1404تجدیدپذیر و پاك  از محل 
ي گرم سال در اولویت  کند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در ماه ها 

نمی قرار  نیرو  صنایع وزارت  این  برق  تأمین  از  است  مکلف  نیرو  وزارت  گیرد. 
نیروگاه مازاد  برق  کند.  منتقل  را  آنها  مازاد  تولیدي  برق  و  در پشتیبانی  فوق  هاي 

بورس انرژي و یا به صورت قرارداد دو جانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف 
 هاي مذکور را تأمین کند. نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه  است با هماهنگی وزارت

آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تأمین سوخت این نیروگاه 

ها ظرف دو ماه پس از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه هاي 
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آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه 
تأمین سوخت این نیروگاه ها ظرف دو ماه پس از تاریخ 

االجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه هاي الزم  
نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب 

 هیأت وزیران می رسد. 

 وزیران می رسد.   نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت

 
 


