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  :دستوركار جلسه 

 گذاري در حوزه انرژيبررسي موانع موجود در خصوص سرمايه 

 

 بررسي موانع و مشكالت حوزه انرژيبا محوريت  ي اتاق بازرگاني خراسان رضويگذاري در انرژكميته تخصصي سرمايهجلسه  هشتمين
خانم جلسه  يدر ابتدا. ماره دو اتاق بازرگاني برگزار شدصبح در محل ساختمان ش 9:30ساعت  27/4/97مورخ  چهارشنبهدر روز 

هاي تجديدپذير، بر ضرورت با اشاره به اهميت موضوع انرژي و لزوم توجه به مقوله انرژي محترم كميسيون مهندس بصيري دبير
ها و موضوعات مهمي را كه در اين ين حوزه تأكيد كردند و از اعضاي جلسه خواستند ديدگاهشناسايي مسائل، موانع و مشكالت ا

 . خصوص مد نظرشان است را مطرح نمايند

گذاري در حوزه انرژي گذاري استانداري موضوع صدور مجوزهاي سرمايهسرمايه حمايت پرست كارشناس محترم دفتر جذب وآقاي وطن
هاي فعال در صنعت برق تخصيص داده شده است به هاي مشخصي به شركتظرفيتهاي گذشته طي سالرا مطرح كردند و فرمودند 

البته اين . شودكنوني ارائه نمي متقاضيانجديدي به  مجوزصورتي كه در حال حاضر ظرفيت اسمي استان در اين حوزه پر شده و 
ايشان همچنين به مسأله فقدان . اين موضوع بزودي حل شودماه در استانداري در حال پيگيري است و اميدواريم موضوع از دي

گذاري خارجي استان به اي از جذب سرمايههاي الزم اشاره كردند و فرمودند با توجه به اينكه طي سه سال اخير بخش عمدهزيرساخت
هد از دست رفتن بخش عظيمي ها را حل كنيم به زودي شاسمت بخش انرژي سوق پيدا كرده، در صورتي كه نتوانيم مشكل زيرساخت

 . گذاري خواهيم بوداز اين سرمايه

با اشاره به سوابق اجرايي خود در حوزه انرژي فرمودند متأسفانه  آقاي دكتر هاشميان عضو محترم هيأت علمي دانشگاه صنعتي شاهرود
هاست در حالي كه بايستي به تعريف و انجام پروژه و صرفا توجه هاافتد، غفلت از عملياتي كردن آنهاي تحقيقاتي اتفاق ميآنچه در پروژه

بنابراين آنچه در مقطع كنوني اهميت دارد، لزوم تعريف چند . انديشي شوداز همان ابتداي تعريف پروژه، براي اجرايي كردن آن چاره
هاي انجام طرح و تمامي اقدامات هزينهدار با جزئيات آن شامل تعريف كامل پروژه، مشخص كردن تيم اجرايي مورد نياز، شناسنامهپروژه 

. ها بايستي كامال كاربردي بوده و در راستاي رفع بخشي از مشكالت استان باشداين پروژه. باشدو ابزارهاي الزم تا اتمام كامل پروژه مي
تواند نسبت مواجه خواهد بود و ميگذار با برنامه و مسير روشني ها را به طور كامل تعريف كنيم، سرمايهدر صورتي كه بتوانيم اين طرح

 . گذاري خود اميدوار باشدبه سودآور بودن سرمايه

بحث خود را با معرفي يكي از شهرهاي موفق در حوزه  پناه عضو محترم دفتر تحقيقات شركت توزيع نيروي برق مشهدآقاي قربان
 و شرايط آبنامناسب بودن فرمودند در دنيا پنج منطقه از نظر  ايشان. هاي مدرن توليد انرژي آغاز كردنداستفاده از تجهيزات و سيستم
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هاي خورشيدي هاي نو و سيستمشهري براساس انرژي ،اما در اين منطقه. هوايي وجود دارد كه يكي از اين مناطق در كشور امارات است 
گذاران خارجي را انجام كارهاي تحقيقاتي، سرمايهدولت امارات تنها با در اختيار قرار دادن زمين و مجتمعي جهت . ريزي شده استپايه

هاي توليد انرژي گذاري در اين منطقه دعوت كرده و به اين ترتيب شهري را با جديدترين تكنولوژي و بروزترين سيستمبه سرمايه
ايشان . دازي خواهد شدانسال آينده در اين شهر راه 12اي كه بزرگترين فرودگاه خورشيدي جهان ظرف احداث نموده است به گونه

هاي تري برخوردار است، در صورت توجه به سيستموهوايي مناسبتأكيد كردند با توجه به اينكه استان خراسان به مراتب از وضعيت آب
 . هاي تجديدپذير به دست آوردتواند راهكارهاي جالبي را در خصوص توليد انرژيسازي شده در اين مجموعه ميپياده

دامه به فقدان نقشه جغرافيايي انرژي در سطح استان و به طور خاص شهر مشهد اشاره كردند و خاطرنشان ساختند زماني كه ايشان در ا
توان انرژي، نميجغرافيايي كند، به دليل عدم وجود نقشه اي را جهت احداث نيروگاه يا نصب تجهيزات انتخاب ميگذار منطقهسرمايه

گذاري در نتيجه در چنين شرايطي، سرمايه. هاي الزم به وي ارائه كردعيت شبكه و جابجاييراهنمايي جامعي را درخصوص وض
 . گذاري نشان نخواهد دادگذار رغبتي به سرمايهسرانجامي نداشته و سرمايه

نيروگاه و توليد گذاري در زمينه احداث حوزه سرمايه از فعاالن مديرعامل محترم شركت صنعت ياران انرژي فدك قدر و يعقوبيآقاي 
هاي دولتي اشاره كردند و مشكل نگر بودن سازمانگذاري، بر بخشيضمن تأكيد بر فقدان قوانين مناسب جهت تسهيل امر سرمايه برق

در واقع در خصوص اجراي . ها به منافع خود و عدم توجه به منافع ملي كشور عنوان كردندگذاري را توجه سازمانحال حاضر سرمايه
هايي كه نيازمند هماهنگي ژه در صورتي كه تنها هماهنگي با يك يا دو سارمان نياز باشد تقريبا مشكلي وجود ندارد اما پروژهيك پرو

ن است كه در يمسأله مهم ديگري كه بايد به آن اشاره كرد ا. سرانجام نخواهند رسيدبه معموال چندين نهاد و دستگاه اجرايي هستند 
ها از وي حرف شنوي داشته باشند و زير نظر وي فعاليت كنند وجود ندارد و اين منجر به دي كه تمام سازمان، قدرت واحخراسان استان

دهند و گيرنده در سطح استان شده است كه هركدام نفع شخصي را به نفع عمومي ترجيح ميچند صدايي شدن و وجود چندين تصميم
 . آينداز مواضع خود نيز كوتاه نمي

با نام بردن از افراد فعال در حوزه انرژي بر ضرورت نظرخواهي و مشورت با اين  ئريان رياست محترم دانشگاه صنعتي سجادآقاي دكتر حا
 . هاي رفع آن تأكيد كردندحلافراد درخصوص مشكالت كنوني در اين زمينه و راه

بازرگاني، از حاضران جلسه خواستند در رسته گذاري و تأمين مالي اتاق سپس خانم مهندس بصيري دبير محترم كميسيون سرمايه
گذاري اشاره كنند تا بتوانيم در ادامه، براي رفع آنها با ترين موانع سرمايهترين مشكالت حال حاضر و مهمفعاليت خود، به اساسي

 . مسئوالن مربوطه مذاكره و اقدامات الزم را انجام دهيم

نيز در ادامه سخنان خانم مهندس بصيري فرمودند در مقطع اي مشاوران اتاق بازرگاني آقاي مهندس دانشور، عضو محترم اتاق فكر شور
ي ياهها وجود ندارد، اگر بخواهيم پروژهها يا ايجاد فرهنگ كار مشترك جهت پيشبرد پروژهآوري زيرساختكنوني كه مجالي براي فراهم
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هايي بايد در اولويت جهت اقدام قرار گيرند؟ در چه پروژهبرسانيم،  ره ثممدت آن را برا به طور خاص تعريف كنيم كه بتوانيم در كوتاه 
 . واقع اگر ما بتوانيم حتي به يك پروژه رسيدگي كنيم و آن را تا انتها پيش بريم، جاي بسي خوشحالي خواهد بود

ها را مطرح نمودند كه نيروگاه هاي مربوط به گاز مصرفيبحث تعرفه، پژوهشگر محترم واحد پژوهش شركت گازخانم مهندس صالحي 
ايشان لزوم رسيدگي به اين . كندگذار تحميل ميبرحسب تعرفه نيروگاهي محاسبه نشده و به اين ترتيب هزينه سنگيني را به سرمايه

 . هاي حال حاضر عنوان نمودندمقوله را يكي از اولويت

 1392هاي تجديدپذير اشاره كردند و فرمودند در سال ي در حوزه انرژيگذارآقاي يعقوبي بار ديگر به موانع موجود بر سر راه سرمايه
درصد برق مصرفي خود را با استفاده از تجهيزات خورشيدي  20معاون اول رئيس جمهور دستور دادند كه تمام ادارات دولتي موظفند 

در . فوي بودجه دولت، اين طرح عمال اجرايي نشدتأمين نمايند اما اين امر نياز به تخصيص بودجه دولت داشت كه با توجه به عدم تكا
اندازي تجهيزات خورشيدي را به شرط در اختيار قرار هاي نصب و راهپيشنهاد دادند كه تمامي هزينهخصوصي گذاران اين برهه سرمايه

 بنابراين در شرايطي كه. گيري نمودتراشي، از اين اقدام جلونمايند اما باز هم بخش دولتي با مانعدادن فضاي الزم براي نصب، تقبل مي
گذاران شاهد اين هستيم كه با ايجاد موانع و محدوديت، سد راه سرمايهگذار تالش كند، بخش دولتي براي جذب سرمايه الزم است

 . شودخصوصي مي

كردند و خاطرنشان ساختند  عنوانها در زمينه انرژي خورشيدي هاي اتصال به شبكه برق را به عنوان يكي از اولويتايشان مشكل هزينه
گذار مجبور است جهت اتصال به شبكه سراسري برق، حتي بيش از مبلغ سرمايه خود را صرف گذاشتن پست و در حال حاضر سرمايه
 . باشدهاي تجديدپذير ميگذار خصوصي در حوزه انرژيبنابراين اين موضوع، بزرگترين معضل سرمايه. تجهيزات اتصال نمايد

گذاري در انرژي ابراز اميدواري كردند كه ايان جلسه خانم مهندس بصيري ضمن قدرداني از نظرات اعضاي كميته تخصصي سرمايهدر پ
گذاري در انرژي بندي و حل مشكالت حوزه سرمايهبا پيگيري مسائل مطرح شده و دعوت از ساير كارشناسان ذيربط بتوانيم به جمع

 . دست يابيم

  :مصوبات جلسه

 صاء موانع موجود در حوزه انرژي و پيگيري براي رسيدن به راهكارهاي رفع آناح
 

  :جلسه نحاضري
 ، يعقوبيپرست، هاشميانوطنپناه، قرباندانشور،  حميديان، ،اردكاني حائريان :يانآقا

 يآقايي، بصيري، صالح :ها خانم


