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 :دستوركار جلسه 

  گذاري در حوزه انرژي و گاز استان خراسانهاي سرمايهمطالعه و تبيين فرصت"ارائه نتايج پروژه" 

 

مطالعه و "نتايج پروژه گذاري و تأمين مالي اتاق بازرگاني خراسان رضوي با محوريت ارائه  مين جلسه كميسيون سرمايهششبيست و 
 27/4/97با حضور اعضاي اصلي كميسيون و ساير مدعوين روز چهارشنبه  "گذاري در حوزه انرژي و گاز استانهاي سرمايهتبيين فرصت

در ابتداي جلسه آقاي مهندس باقري رئيس محترم كميسيون . شدره دو اتاق بازرگاني برگزار صبح در محل ساختمان شما 7:30ساعت 
   .الذكر دعوت نمودندجهت ارائه نتايج نهايي پروژه فوق دكتر حائريانبا اشاره به دستور كار جلسه از آقاي آمدگويي، ضمن خوش

ضمن اشاره  گذاري در انرژيهاي سرمايهطرح مطالعه و تبيين فرصتدكتر حائريان رياست محترم دانشگاه صنعتي سجاد و مجري آقاي 
اي تهيه و در اختيار متخصصيني در حوزه انرژي كشور قرار در اين پژوهش با مطالعات فراوان پرسشنامه :به روش انجام تحقيق فرمودند

. گذاري در انرژي دست يابيمهاي مناسب سرمايهها و تحقيقات صورت گرفته، توانستيم به گزينهگرفت و پس از بررسي اين پرسشنامه
حدود ) 2006-2016(سال  10هاي تجديدپذير در جهان تاكيد كردند توليد انرژي بادي طي ايشان با اشاره به رشد شديد توليد انرژي

سال رشد بسيار  10طي انرژي خورشيدي نيز . كه بيشترين رشد در كشورهاي هندوستان و آلمان اتفاق افتاده است برابر شده است 10
ايشان با اشاره به بحران انرژي در ايران و حجم عظيم انرژي توليدي و مصرفي كشور خاطرنشان . برابري را تجربه كرده است 100شديد 

همچنين با . به واردكننده انرژي تبديل خواهيم شد 1400كه روند مصرف انرژي به همين شكل ادامه يابد از سال كردند درصورتي
گيران اتاق بازرگاني و باتوجه به موارد ذكر شده، تصميم. هاي صادرات انرژي خود را از دست خواهيم دادايط موجود بسياري از فرصتشر

دهي بندي و تلخيص اطالعات كالن وضعيت استان درحوزه انرژي و اولويتسازي، دستهشركت گاز خراسان رضوي در صدد روشن
 . ي با توجه به معيارهاي تاثيرگذار برآمدندگذاري انرژهاي سرمايهگزينه

ابتدا  در نيك رياست محترم دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي سجاد و مشاور طرح مذكور فرمودنددر ادامه آقاي دكتر رضايي
. انجام شده داخلي و خارجي و نيز بررسي اسناد باالدستي انجام گرفته است هاياي و با مروري بر پژوهشاين مطالعه به صورت كتابخانه

سال  10تيم تحقيقاتي طرح با مطالعه و بررسي منابع انرژي موجود در استان و مطالعه آماري ميزان مصرف انرژي  به اين صورت كه
گذاري در انرژي را شناسايي و هاي سرمايهنموده و گزينهبيني ساله پيش 10 زماني اخير استان توانستند مصرف آينده استان را در بازه

گذاري، دو منبع برتر از هاي سرمايهدر گام بعد از بين اولويت. بندي نمايندگيري چندشاخصه اولويتهاي تصميمآنها را براساس روش
ار براي منابع انرژي برتر مطرح و در انتها گزارش گذها از ديدگاه استان و سرمايهنظر فني و اقتصادي ارزيابي شده و پيشنهادها و اولويت

  .تهيه و تنظيم شد ،نهايي طرح



 

2 
 

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

 

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

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

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

 

 :تعداد صفحــات 5
سرمايه گذاري و تامين مالي كميسيونصورتجلسه   

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي   

 

 :تاريخ برگزاري 1397/تير/27

 :شماره جلســه 26
 

 :رئيس جلسه مهندس باقري يآقاجناب  :دبير جلسه مهندس بصيريسركار خانم  ساعت شروع 7:30 :ساعت خاتمه 9:30

        

يق و اسناد باالدستي پرداختيم و در مراحل بعدي، قايشان فرمودند در بخش متدولوژي تحقيق در ابتدا به بررسي ادبيات موضوع تح 
گذاري در انرژي و تحليل و تدوين هاي سرمايهبندي گزينهاولويتگيري مستندسازي وضعيت استان در حوزه انرژي، معرفي مدل تصميم

 . گذاري را در دستور كار قرار داديمراهبردهاي سرمايه

ايشان در ادامه به نكات استخراج شده از اسناد باالدستي اشاره كردند و پس از ارائه آمار وضعيت توليد و مصرف انرژي استان، مدل 
 : گذاري در انرژي را به شكل زير تشريح نمودندهاي سرمايهزينهبندي گگيري اولويتتصميم

 شده در فازهاي پيشين آوري تلخيص و ارزيابي كلي اطالعات جمع 

 گيري چندمعياره تشريح معيارها و تشكيل ماتريس تصميم 

 كميسيون تخصصي كارشناسان و مديران محترم (دهي به معيارها با استفاده از رويكرد مقايسات زوجي توسط تيم خبره  وزن
 )اتاق بازرگاني و اساتيد برجسته كشور در حوزه انرژيسرمايه گذاري 

  استفاده از رويكرد تلفيقيAHP-TOPSIS  وAHP-SAW گذاري انرژي هاي سرمايه بندي گزينه بندي و اولويت جهت رتبه 

گذاري براساس معيارهاي اقتصادي، هاي سرمايهو بررسي گزينهصورت گرفته  تحقيقاتطي نيك خاطرنشان كردند آقاي دكتر رضايي
مزرعه " هايحوزهدر نهايت ار، وكهاي كسبمحيطي، سياسي و اجتماعي، اسناد باالدستي و قوانين دولتي و نيز فرصتفني، زيست

با توجه به . گذاري در انرژي انتخاب شدندبه ترتيب سه اولويت اصلي در زمينه سرمايه "بازيافت تلفات حرارتي"و  "فتوولكائيك"، "بادي
بندي مذكور، ظرفيتي به صورت نمونه براي اجراي پروژه در دو گزينه نخست با محوريت جغرافياي استان مدنظر قرار گرفت كه اولويت

با پيشبرد . مگاواتي تعيين شد 10نيز ظرفيت  "مزرعه خورشيدي"مگاواتي و براي  15، ظرفيتي "مزرعه توربين بادي"در بحث ايجاد 
. باشددرصد مي 25درصد و در انرژي خورشيدي،  27نرخ بازگشت سرمايه در حوزه انرژي بادي،  كار، برآوردهاي ما مشخص كرد كه

ايران،   كشور خارجي و داخلي شرايط به توجه با گذاري سرمايه مشكالتكردند و فرمودند ها و موانع موجود اشاره ايشان به برخي چالش
 توليد براي فناوري به دسترسي عدم و كافي تجربه نداشتن انرژي،  حوزه در گذاري سرمايه هاي گزينه از برخي نياز مورد اطالعات فقدان
 بلندمدت و ريزي برنامه دشواري و اقتصادي كالن متغيرهاي ثبات كشور، عدم داخل در...  و GTL مثل ها گزينه از بعضي از انرژي

ايشان در پايان ارائه  . پروژه از جمله اين موارد بودند زمان و هزينه بودن محدود و انرژي گذاري سرمايه بررسي مورد هاي حوزه گستردگي
ها، مجوز جديدي در اين گذار، به دليل پر شدن ظرفيتخراسان رضوي با فرض وجود سرمايهاستان در حال حاضر در  ندخاطر نشان كرد
كيد شود تا أها ترسد بايد بر تعيين تكليف آنبه نظر مياند،  هاي گذشته به ثمر نرسيدهكه بعضي طرحشود اما ازآنجاييبخش صادر نمي

  .بسترهاي جديد به مانع برنخورند

  ).مستند كامل ارائه در فايل ضميمه موجود است(
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پس از پايان ارائه، آقاي مهندس باقري ضمن تشكر از آقاي دكتر حائريان و تيم همراهشان براي پژوهش انجام شده در خصوص تعيين  
 . گذاري در حوزه انرژي، از اعضاي جلسه خواستند كه نكات و سواالتشان را مطرح نمايندهاي سرمايهاولويت

تبديل انرژي  ياحوزه مصرف و گذاري در سرمايهآقاي دكتر استادي نايب رئيس محترم خانه صنعت، معدن و تجارت، از اهميت توجه به 
ما در حال حاضر  ندباري، مصرف معمولي و پيك مصرف برق، خاطرنشان كردو با اشاره به سه وضعيت كم ندنام برد آندر كنار توليد 

هاي اما متاسفانه نوع نيروگاه. رسدهزار مگاوات مي 55هزار مگاوات برق داريم كه در ساعات پيك، ميزان مصرف به  60-65امكان توليد 
با توجه به . باري و استفاده از آن در ساعات پيك مصرف وجود نداردتريكي در ساعات كماي است كه امكان ذخيره انرژي الكما به گونه

گذاري به شكلي انجام گيرد كه بتوان برق برابر است، ضروري است سرمايه 9باري به پيك تقريبا اينكه اختالف قيمت برق در ساعات كم
سازي انرژي به بحث استفاده از ايشان در حوزه ذخيره. ، استفاده نمودباري را ذخيره و در ساعات اوج مصرفتوليد شده در ساعات كم

باري ذخيره كرده و در ساعات اوج هاست تجاري شده و اين قابليت را دارد كه انرژي را در ساعات كمها اشاره كردند كه سالابرخازن
ه كردند به طوري كه اين تكنولوژي با انجام فرآيند اشار GTLايشان همچنين به بحث بكارگيري تكنولوژي  .مصرف به شبكه تزريق كند

گذاري در اين حوزه بسيار اقتصادي خواهد بنابراين سرمايه. ها را ايجاد كندترين سوختتواند پاكتوليد سوخت به صورت معكوس، مي
 . هاي مربوطه در سطح جهان ارتباط برقرار نمودالبته اين تكنولوژي جديد بوده و براي دستيابي به آن بايستي با شركت. بود

اي به بحث گذاري استانداري فرمودند وزير سابق نيرو توجه ويژهرمايهس و حمايت از پرست كارشناس محترم دفتر جذبآقاي وطن
هاي يكي از توافقنامه توان بهدر اين خصوص مي. هاي تجديدپذير داشتند اما توجه به اين امر در دولت دوازدهم دچار افت شدانرژي

گونه اين افراد اين. هاي تجديدپذير يعني معاهده پاريس اشاره كرد كه در كشور ما منتقدان فراواني داردالمللي در زمينه توليد انرژيبين
گشا نخواهد گرهشود، پيوستن به چنين معاهداتي هاي تجديدپذير براي يك كشور گران تمام ميكنند كه وقتي توليد انرژياستدالل مي

  .بود

فرمودند در اين پروژه استفاده از انرژي بادي و خورشيدي طي  آقاي دكتر هاشميان عضو محترم هيأت علمي دانشگاه صنعتي شاهرود
هاي مختلف بنابراين الزم است جهت عملياتي كردن اين پروژه در فاز يك، تيمي اجرايي از سازمان. ها مطالعه، بررسي شده استساعت

 . تشكيل شده و بستر مناسب جهت به ثمر نشاندن تحقيق حاضر را فراهم نمايند

دبير كارگروه انرژي انجمن مديران صنايع نيز  گذاري در انرژي كميسيون وعضو محترم كميته تخصصي سرمايه آقاي مهندس كفاش
ايشان . هاي متعددي از دل كار تعريف شودنامهآن، پايان هاي زيادي دارد كه بايد براي تكميلفرمودند اين پژوهش نكات و ظرفيت

 . گذاري در آن مطالعه صورت گيردهايي دانستند كه الزم است درخصوص مزاياي سرمايهمديريت تلفات انرژي را يكي از ظرفيت

ها و مباحث تكنولوژيك را زيرساختپناه عضو محترم دفتر تحقيقات شركت توزيع نيروي برق مشهد نيز ضرورت توجه به آقاي قربان
سال وقت  10-15يكي از مسائل مهم كنوني عنوان كردند و با اشاره به تجربه ساير كشورها در حوزه انرژي، يادآور شدند كه اين كشورها 
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وليد انرژي دست اند و اكنون با ارزش افزوده ايجاد شده، به جهش در تدست كردههاي پايينگذاري در حوزهصرف مطالعه و سرمايه 
گذاري خود را به اين عرصه هدايت اند كه بخشي از سرمايهدر بحث مديريت مصرف انرژي نيز كشورهايي موفق عمل كرده. انديافته

ه به توان اميدوار بود كه تاثير مثبتي را در آينداي جامع در اين حوزه براي استان تعريف شود، ميكه پروژهبنابراين درصورتي .نموده اند
 . همراه داشته باشد

گذاري در زمينه احداث نيروگاه و توليد حوزه سرمايه از فعاالن مديرعامل محترم شركت صنعت ياران انرژي فدك قدر و يعقوبيآقاي 
در  درصد از ظرفيت صنعتي كشور 50گذاري در انرژي اشاره كردند و فرمودند در حال حاضر حدود وري باالي سرمايهنيز به بهره برق

هاي موجود مديريت مصرف پاسخگوي نياز كشور نخواهد كه اين ظرفيت به حداكثر خود برسد قطعا طرححال توليد است و در صورتي
هرچند در حال حاضر شاهد اين هستيم كه . هاي الزم را انجام دهدلذا ضروري است دولت در اين حوزه ورود كرده و حمايت. بود

دولتي براي بخش خصوصي كه خود مشتاق به اين كار و سرمايه گذاري در اين عرصه است، بسيار محدود  هايمتاسفانه همراهي دستگاه
 .گيردسازي انجام ميبوده و چه بسا مانع

سپس خانم مهندس صالحي پژوهشگر محترم واحد پژوهش شركت گاز كه به نمايندگي از معاونت پژوهشي شركت گاز خراسان 
دير از طرح ارائه شده و تشكر از تيم اجرايي پروژه، خواستار قرار دادن نتايج طرح در پايگاه اينترنتي اتاق درجلسه حضور داشتند با تق

  .گذاران در حوزه انرژي شدندبازرگاني جهت استفاده فعاالن و سرمايه

مطالعات، ضروري است مودند فر اتاق بازرگاني خراسان رضوي مين ماليأو ت گذاريكميسيون سرمايه محترم بصيري دبيرخانم مهندس 
گذاري درحوزه انرژي براساس امكانات و تكنولوژي موجود و در دسترس هاي سرمايهها و نتايج صورت گرفته در خصوص فرصتبررسي

هاي مورد نياز براي موفقيت طرح گذار بلكه وجود زيرساختدرواقع آنچه در درجه اول اهميت دارد نه نتايج طرح و وجود سرمايه. باشد
گذاري فراهم هاي الزم براي به ثمر رسيدن يك پروژه سرمايهزيرساختبنابراين در مرحله اول بايد به اين سؤال پاسخ دهيم كه آيا . است

رفته و سرمايه مورد هاي كاملي در خصوص آنها صورت گهاي تأييد شده فراواني اشاره كردند كه مطالعات و بررسياست؟ ايشان به پروژه
زيرا عدم وجود . نياز نيز براساس طرح توجيهي فراهم است اما به دليل فقدان امور زيربنايي مربوط به طرح، محكوم به شكست هستند

 گذار وارد كرده و وي مجبور است جهت تحقق آنها، حتي بيش از مبلغ سرمايه خود راهاي گزافي را به سرمايهها، هزينهاين زيرساخت
هاي مورد نياز بنابراين بايستي پس از انجام مطالعه در خصوص يك پروژه، در گام بعدي زيرساخت. آوري اين امكانات كندصرف فراهم

ضمن تشكر از  ايشان در ادامه .هاي ذيربط تضمين گرددآوري آنها توسط دستگاهجهت تحقق طرح به طور كامل شناسايي و فراهم
 هاي علمي و عملي استان را در حوزهطور مستقيم و غيرمستقيم در اين طرح همكاري داشته و ظرفيتاساتيد و مسئوالني كه به 

تواند دستاوردهاي متفاوتي براي نتايج اين طرح در ابعاد گوناگون مي: فرمودندگذاري در انرژي روشن كردند، در جمع بندي بحث سرمايه
هاي كاري و شود براي به ثمر نشاندن اين بحث، جلساتي تخصصي با گروهپيشنهاد ميلذا . هاي مختلف داشته باشدافراد در حوزه

 . مسير بررسي ادامه يابد،ها هاي مطرح شده برگزار شود و در هر كدام از سرفصلكارشناسان مرتبط و همگن در هر كدام از حوزه



 

5 
 

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

 

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

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

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

 

 :تعداد صفحــات 5
سرمايه گذاري و تامين مالي كميسيونصورتجلسه   

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي   

 

 :تاريخ برگزاري 1397/تير/27

 :شماره جلســه 26
 

 :رئيس جلسه مهندس باقري يآقاجناب  :دبير جلسه مهندس بصيريسركار خانم  ساعت شروع 7:30 :ساعت خاتمه 9:30

        

هاي تيم اجرايي طرح نيز بار ديگر ضمن قدرداني از تالشگذاري و تأمين مالي كميسيون سرمايهمحترم باقري رئيس آقاي مهندس  
اندركاران شركت گاز خراسان، با اشاره به مشكالت و نيز دست "گذاري در حوزه انرژي و گاز استانهاي سرمايهمطالعه و تعيين فرصت"

در ابعاد گوناگون بررسي كرده و ضمن بايد سعي كنيم اين طرح را  ندگذاري در انرژي خاطرنشان كردميداني موجود در حوزه سرمايه
همچنين . گذاري در هر بخش را احصاء و راهكارهاي الزم را در هر حوزه تبيين نماييمهاي مختلف، موانع سرمايهتقسيم آن به قسمت

 . ير به انجام برسانيمهاي تجديدپذهاي بعدي اين طرح را تا اجرايي شدن براي توليد انرژيكه بتوانيم گام ندابراز اميدواري كرد ايشان
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 گذاري در حوزه انرژي و گاز استان خراسانهاي سرمايهانجام فاز يك طرح پژوهشي  مطالعه و تعيين فرصت
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