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 مشروح  مذاکرات

 یکدستور جلسه: 

 بررسی مسایل و مشکالت پیش روی نیروگاههای انرژی های تجدید پذیر

 یکسب رتبه دهم اتاق بازرگاندر ابتدا  جناب آقای صفا، رییس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان:

سراسر کشور را خدمت همه مسوالن استانی  و  یاستان یاتاق ها نیدر ب یگفتگو دولت و بخش خصوص یهرمزگان در بخش شورا

  22بخش  رتبه  نیهرمزگان در دوره قبل در ا یمحقق شده است که اتاق بازرگان یدر حالهمکارانم در اتاق  را تبریک میگویم که این 

است و اکنون هرمزگان  دهیرس 33ل حاضر به عدد ن رتبه در حایمجدانه اتاق در دور نهم ا یها یریگیرا دارا بود که با همت و پ یاستان

کامل را  ازیاستان امت 5جلسات  لیصورت گرفته در شاخص تشک یها یابیبر اساس ارز .همچون اتاق تهران است ییهم تراز استان ها

( کیاستان برتر )رتبه  5کامل جزو  ازیبخش با کسب امت نیبود که توانست در ا ییها یاز استان یکی زیند که هرمزگان نه ابه خود داد

گفتگو دولت و بخش  یحاصل از جلسات برگزار شده شورا یاستان یدر شاخص دستاوردها نیهمچنو  .ردیبخش قرار گ نیدر ا

از  یضمن قدردانرده ایم. کامل را کسب ک ازیامت زیبخش ن نیکه در ا یمباش یاستان 30جزو  یمبخش توانست نیدر ا زین ی،خصوص

ی، امید هست با همراهی و حمایت های جنابعالی و تعامل آنها با بخش خصوص یو همراه یمسووالن استان غیدر یب یها تیحما

استان برتر کشور ارتقا  5بتوانیم جایگاه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را در آینده ای نه چندان دور به رتبه های باالتر و جزء 

اهداف اصلی اتاق رصد و کارشناسی مشکالت بخش خصوصی و انتقال آن به شورای  همانطور که مستحضر می باشید یکی ازدهیم . 

اتاق بازرگانی هرمزگان عالوه بر رصد مشکالت بر روی مسائلی که  گفت و گو دولت و بخش خصوصی برای تصمیم گیری نهایی است.

تجدید پذیر و نقش آن در اقتصاد و پایین آمدن  می تواند باعث رشد اقتصادی استان شود نیز تمرکز دارد که استفاده از انرژی های

 با هزینه های تولید یکی از موضوعاتی بود که اتاق نشست های کارشناسی متعددی را برای پرداختن به این مقوله برگزار کرده است.

 و بود متکی انرژی موجود منابع به توان نمی دیگر فعلی، شرایط در انرژی مصرف سطح افزایش و فسیلی انرژی محدود ذخایر به توجه

کاهش هزینه های تولید با استفاده از انرژی های .است شده تبدیل ناپذیر اجتناب امر یک به تجدیدپذیر های انرژی منابع از استفاده

احدهای بسیاری از و تجدید پذیر مهم ترین مقوله برای فعالین اقتصادی است که می توانند عرصه تولید را دچار تحوالت شگرفی نماید.

تولیدی در بخش تامین هزینه های مربوط به برق دچار مشکل و تعطیلی شده اند و استفاده از انرژی های تجدید پذیر تحول عظیمی 

در جلسات کارشناسی شورای گفتگو بر روی ظرفیت های موجود در بخش استفاده از این  در بخش تولید استان به وجود می آورد.

 کار شده است و امید است دستاورد این جلسه عرصه تولید را متحول سازد.انرژی ها بحث و بررسی و 

مگاوات برق از طریق انرژی های 070مجوز راه اندازی   جناب آقای مهدی دوستی ، استاندار محترم استان هرمزگان:

و  .اقدام های بعدی را انجام نداده اندتجدیدپذیر صادر شده است که سرمایه گذاران برای راه اندازی این پروژه ها به دالیل مختلف 

پروژه مربوط به مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره(  351نیروگاه خورشیدی فعال در استان هرمزگان،  287از مجموع همچنین 
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کارگروهی با   می بایست .زودی تولید این نیروگاه ها به شبکه برق تزریق می شود پروژه دیگر منعقد شده که به 333است و قرارداد 

ای، شرکت توزیع برق، مدیریت تولید نیروی  نظارت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با حضور شرکت برق منطقه

اتاق بازرگانی تشکیل و در خصوص نحوه تأمین منابع مالی و مشارکت مالکان مزارع و بخش دولتی برای تأمین و  برق و اتحادیه آبزیان 

تمام مجوزهای الزم در شش پهنه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر دریافت شده و هم  .رع پرورش میگو تصمیم گیری شودبرق مزا

  .اکنون سرمایه گذاران این بخش می توانند بدون اتالف وقت برای راه اندازی نیروگاه اقدام کنند

متولی ات کارشناسی متعددی که با دستگاه های طی جلسجناب آقای وجدانی، نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی: 

مسکن هایی برای قشرهای مختلف جامعه برگزار کرده ایم و با توجه به اهمیت موضوع که دولت محترم نیز در دستور کار خود ساخت 

دارند  و همچنین توسعه صنعت و بخش کشاورزی و همچنین توسعه در بخش آبزیان را دارد می بایست تقویت نیروگاه های تجدید 

و امیدوارم با تصویب موضوعات حرکتی پذیر بیش از پیش جدی گرفته شود و موانع و پیشنهاد ها بصورت مشخص آماده کرده ایم 

 مثبت در جهت استفاده از انرژی های تجدید پذیر در حوزه های مختلف انجام شود.

 

در بحث سرمایه گذاری مولدهای مقیاس کوچک هم جناب آقای ادینه پور، مدیرکل محترم شرکت برق منطقه ای استان: 

نیروگاه های تولید پراکنده سوخت فسیلی و هم تجدید پذیر را در بر میگیرد. و متاسفانه یکی از مشکالت در این حوزه تصمیم گیری 

تواند مثمر ثمر باشد  واحد در شرکت ساپتنا در تهران برای کل کشور می باشد و این موضوع برای استان های چون اصفهان و یزد می

ولی برای استان هرمزگان که با علم به اینکه روزهای زیادی را دارد ولی گردو غبار و هوای شرجی باعث بروز مشکالتی گردیده است که 

یمه تمام سرمایه گذار در این حوزه ورود نکرده است و با توجه به اینکه قراردادهایی در این طرح ها بسته شده است ولی اکثرا بصورت ن

های  های استان به استعالم طوالنی بودن زمان پاسخ دهی دستگاهاز دیگر چالش ها د راین حوزه رها شده و به نتیجه نرسیده است. 

عدم وحدت ، گذاران در سطح استان طوالنی بودن روند واگذاری و تملک زمین جهت اجرای پروژه به سرمایه، مورد نیاز سرمایه گذار

 می توان اشاره کرد.  مشکالت مربوط به مبادالت بانکی با خارج کشورو  گذاری های مختلف در زمینه سرمایه دستگاه سویی رویه و هم

 مشکالت حوزه انرژی های خورشیدی و تجدیدپذیر یکی از  جناب آقای دکتر رضایی، دبیرکل محترم اتاق بازرگانی بندرعباس :

گرفتن تصمیمات در خصوص واگذاری تسهیالت به بخش وه تخصصی برای رکارگنبود یک که در استان کمبود آن احساس میشود 

خصوصی با سودهای کم بهره می باشد که پیشنهاد میشود که یک کمیته ای متشکل از دستگاه های متولی از جمله برق منطقه ای، 

 موارد بصورت تخصصی بررسی گردد. توزیع برق، تولید برق ، گاز ، بانک، محیط زیست، هواشناسی و اتاق بازرگانی تشکیل تا 

با توجه به دارا بودن مزیت های   تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان:رییس اتحادیه نایب ، مرادی جناب آقای 

اقلیمی و کیفیت اب خلیج فارس و دریای عمان در بهبود و سرامد بودن کیفیت و طعم میگوی ایران و همچنین بهره بردن از 

هزار هکتار از این اراضی  53مناسب و اراضی پهناور ساحلی خدادادی بااستعداد برای کشت میگو در استان و پیش بینی  سرزمین

برای زیر کشت بردن تا چند سال اینده جدی ترین چالشی که با ان روبرو هستیم تامین انرژی و نیروی برق مورد نیاز این صنعت 

نی و باالدستی صنعت هست که میبایست متناسب با رشد و توسعه این صنعت بدان چه در مزارع پرورش چه بخش های پشتیبا

وضعیت موجود و حال حاضر تولید در هکتار  . پرداخت و سرمایه گذاری نمود تا شاهد شکوفایی ان و بهره وری هرچه بیشتر باشیم

هدف گذاریهایی با توجه به محدودیت های موجود در تامین برق و تجهیز مزارع و در مقابل چشم انداز تولید در اینده با عنایت به 

ق بر اساس درصد کل هزینه های تولید میباشد که در شرایط کنونی  هزینه بر 23هزینه جاری تولید که  که صورت گرفته است

مزیت های توسعه صنعت برق و تامین انرژی مورد  . با توجه به  درصد هزینه های جاری تولید میباشد 0تا 5بررسی های بعمل امده 
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 می تواند در موضوعات ذیل کمک به سزایی داشته باشد.  ح ملیطنیاز صنعت پرورش میگو در س

  ولید و اشتغال پایدار و تمام فصلت -

  ه وری و تولید در هکتار با توجه به ثابت بودن عمده هزینه های جاریفرایش بهرا -

  مد ارزی حاصل از صادراتآفزایش درامد در مزارع و افزایش درا -

  رضه مازاد تولید برق در شبکه سراسری در فصول کم مصرف و یا تعطیلی مزارع به منظور تهاتر یا تامین بخشی از هزینه تولیدع -

 ر بازارهای هدف با تولید مداوم که از الزامات حضور در بازارهای جهانیست .حضور دائمی د -

آنچه به نظر میرسد وزرات نیرو به تنهایی نخواهد  : کارشناس محترم شرکت توزیع برق استان  ،مهندس علوی جناب آقای 

توازن خرید و فروش کاالی برق می باشد که در توانست جذابیت الزم برای تولید برق ایجاد نماید . و الزمه جذابیت در این خصوص 

حال حاضر همواره نرخ فروش آن کمتر از قیمت تمام شده برق است و این انتظار که دولت مابه التفاوت را پرداخت نماید در درازمدت 

به حقیقت به مثل یک  تحقق نمی پذیرد  . همچنین نگاه ها به تولید برق می بایست در سطح کالن کشور عوض گردد و تولید برق را

در حقیقت نرخ برق برای مصرف کننده نهایی می بایست  کارخانه صنعتی مثل سایر کارخانجات بحساب آورده شوند )کما اینکه هست (

 . به قیمت تمام شده و اقتصادی عرضه گردد و برای مناطق گرمسیر ضرایبی در نظر بگیرند

 

 

 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیماتتصمیم/  جلسه دستــورعنــوان  ردیف

0 

 دستور جلسه اول:

بررسی مسایل و مشکالت پـیش روی نیروگاههـای انـرژی      

 های تجدید پذیر  

 

مقرر شد کارگروهی با نظارت معاونت هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری هرمزگان با حضور شرکت برق 

ای، شرکت توزیع برق، مدیریت تولید نیروی  منطقه

اتاق بازرگانی تشکیل و در  و اتحادیه آبزیانبرق و 

خصوص نحوه تأمین منابع مالی و مشارکت مالکان 

مزارع و بخش دولتی برای تأمین برق مزارع پرورش 

 .میگو تصمیم گیری شود
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2 

 دستور جلسه اول:

بررسی مسایل و مشکالت پـیش روی نیروگاههـای انـرژی      

 های تجدید پذیر  

 

برق  شرکت متشکل از کارگروه استانی  مصوب گردید

منطقه ای، شرکت توزیع برق ، محیط زیست، اداره گاز، 

برای کاهش زمان صدور هواشناسی  و اتاق بازرگانی 

بین  ها ناهماهنگیو پیشگیری از بروز  ها مجوز

 DG دستگاهی برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و

 در اسرع وقت صورت گیرد. 

3 

 اول: دستور جلسه

بررسی مسایل و مشکالت پـیش روی نیروگاههـای انـرژی      

 های تجدید پذیر  

 

مقرر گردید سازوکار مربوط به ایجاد صندوق سرمایه 

 گذاری استانی نیز در کارگروه استانی بررسی و ایجاد گردد. 

   

 

 

 مصــوبات ملی

 تصمیم/ تــــصمیمات عنــوان دستــور جلسه

 دستور جلسه اول:

بررسی مسایل و مشکالت پـیش روی نیروگاههـای انـرژی      

 های تجدید پذیر  

 

تأسیس صندوق سرمایه گذاری مقرر گردید سازوکار مربوط به 

 "ز "با عنایت به بند  برای تأمین سرمایه بخش تولید انرژی

و همچنین الیحه بودجه  0011بودجه سال  05تبصره 

که پس از تصویب قابل استناد و پیگیری می  0010پیشنهادی 

باشد فراهم و طی یک گزارش به استاندار محترم تحویل و 

 پیگیری های الزم صورت گیرد.



 

کشاورزی ایراناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و   

 
 صورتجلسه و مصوبات پنجاهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگانفرم 

 (خصوصی بخش و دولت وگوی گفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه تشکیل و ( دستورالعمل2پیوست شماره ) )

 

 3011-30-03تاریخ بازنگری:                                    30شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  0

 

 دستور جلسه اول:

بررسی مسایل و مشکالت پـیش روی نیروگاههـای انـرژی      

 های تجدید پذیر  

 

مصوب گردید با رایزنی استاندار محترم و شرکت توزیع برق و 

برق منطقه ای طی گزارشی با توجه ب مشکالت موجود تحت 

برق برای نیروگاه های فزایش نرخ خرید تضمینی ا-0عنوان 

بانکی کم بهره برای تأمین تسهیالت  -DG ،2  وتجدیدپذیر 

تشکیل کارگروه  وDG احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و

کشوری با حضور دستگاه های ذیربط و تصمیم گیری در 

در نظر گرفتن ضریب سخت شرایط آب و هوایی -3 اینخصوص

 پیگیری گردد. برای افزایش نرخ خرید برق توسط وزارت نیرو

 
 


