
« برق نیوز

در  برق  تولید  ساالنه  ظرفیت 
افزایش  صنعتی  های  شهرک 

می یابد

معاون وزیر صمت گفت: درصدد هستیم 
تولید  نیرو ظرفیت  با وزارت  تفاهمی  طی 
شهرک های  از  برخی  برای  برق  تامین  و 
دهیم. افزایش  برابر  دو  تا  را  صنعتی 
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 CCHP روابط عمومی انجمن »
ایران

انجمن در نامه ای به مدیرعامل 
شرکت توانیر خواستار شد؛

از  برق  خرید  قراردادهای  نرخ  اصالح 
مصوبه  وفق  پراکنده  تولید  های  نیروگاه 

348 هیئت تنظیم بازار برق ایران
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معارفه  مراسم  برگزاری 
مدیرعامل جدید توانیر 

با حضور معاون برق و انرژی وزارت نیرو، 
و  زاده  متولی  محمدحسن  تودیع  مراسم 
مدیرعامل  عنوان  به  کردی  آرش  معارفه 

شرکت توانیر برگزار شد.
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« باشگاه خبرنگاران جوان

مولد  نیروگاه های  توسعه 
از  استفاده  و  کوچک  مقیاس 
در  پذیر  تجدید  انرژی های 
مسیر  در  بلوچستان  و  سیستان 

پیشرفت

وجود  با  پاک  انرژی های  از  استفاده 
پتانسیل های موجود در سیستان و بلوچستان 
فرصتی مناسب است تا از سرمایه های پایان 
به  دریا  و  خورشید  باد،  همچون  ناپذیری 

نحوه مناسب بهره برداری گردد.
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« دنیای اقتصاد

کوچک ها  مقیاس  ازظرفیت  غفلت 
در مواجهه با خاموشی

این  وجود  با  دارد،  گسترده ای  وجوه  برق  تولید 
و  حرارتی  بزرگ  نیروگاه های  موارد،  اغلب  در 
میان  این  در  هستند.  ویژه تری  توجه  مورد  برقابی 
به  CHPها  یا  کوچک  مقیاس  نیروگاه های  سهم 

است. انکار  غیرقابل  هم  غیرعامل  پدافند  عنوان 

« ادامه
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2
را  حوزه  این  فعاالن  ۹۹درصد  از  بیش 
بخش خصوصی واقعی تشکیل می دهد و 
به همین دلیل سرمایه گذاران نیروگاه های 
از  تاثیرپذیری  بر  مقیاس کوچک، عالوه 
اقتصاد و صنعت  چالش های محیط کالن 
در  هم  متعددی  مشکالت  با  کشور،  برق 
حوزه مبادالت خود با وزارت نیرو مواجه 

هستند.

• نرخ 	 دستوری  تعیین  اول؛  مانع 
خرید برق از بازار برق

تولیدکنندگان  انجمن  هیات مدیره  رئیس 
برودت  و  حرارت  نیرو،  ترکیبی 
مولدهای  توسعه  »دستورالعمل  ایران 
نقطه   1388 سال  در  را  مقیاس کوچک« 
CHPها  فعالیت  کلیدی  و  موثر  آغاز 
این  می گوید:  و  می کند  عنوان  ایران  در 
داشت  بسیاری  کارآیی های  دستورالعمل 
درست  اجرای  صورت  در  می توانست  و 
فعاالن  مشکالت  از  بسیاری  صحیح،  و 
است  این  مساله  کند.  حل  را  حوزه  این 
از سوی  شده  دستورالعمل های صادر  که 
شرکت های  توسط  حتی  نیرو،  وزارت 
اجرا  درستی  به  هم  وزارتخانه  این  تابعه 

نمی شود.  

محمد بیات معتقد است: به رغم مشکالتی 
و وزارت  دلیل سیاست های دولت  به  که 
مقیاس  کوچک  مولدهای  حوزه  در  نیرو 
رسالت  خصوصی  بخش  اما  شد،  ایجاد 
خود را در این بخش به درستی انجام داد 
مقیاس  نیروگاه  مگاوات  2هزار  حدود  و 
راه اندازی  و  نصب  کشور  در  کوچک 
شبکه  برای  بحران  مواقع  در  که  کرد 

کارساز واقع شدند.

تومانی  میلیارد  هزار   2 طلب  از  وی 
وزارت  از  کوچک  مقیاس  نیروگاه های 
چندی  می کند:  بیان  و  می دهد  خبر  نیرو 
پیش قرار بر این گذاشته شد که ماهانه مبلغ 
150 میلیارد تومان به CHPها اختصاص 
صورت  احتساب  با  البته  که  شود  داده 
صورت  در  حتی  آنها،  ماهانه  وضعیت 
برای  هم  باز  مبلغ،  این  منظم  پرداخت 
پرداخت مطالبات فعاالن این حوزه دچار 
عقب ماندگی جبران ناپذیری خواهیم بود. 
به عالوه تصور ما بر این بود که با فروش 
برق به صنایع بزرگ باالدستی از مسیر بند 
از  بخشی  بتوانیم   1400 بودجه  قانون  »ز« 
مشکالت را مرتفع کنیم. به همین دلیل از 
یارانه  نیرو درخواست کردیم که  وزارت 
گرفته  نظر  در  CHPها  مورد  در  متقاطع 
شرکت  یک  سطح  در  حداقل  یا  نشود 
اما  باشد،  صفر  ترانزیت  هزینه  توزیع 
واقع  قبول  مورد  هم  پیشنهاد  این  متاسفانه 
شده  ایجاد  فرصت های  نهایت  در  و  نشد 

در بند »ز«  عمال برای کوچک مقیاس ها 
از میان رفت.

تولیدکنندگان  انجمن  هیات مدیره  رئیس 
ایران  برودت  و  حرارت  نیرو،  ترکیبی 
تعیین  و  تثبیت  که  است  باور  این  بر 
برق  بازار  از  خرید  نرخ  سقف  دستوری 
و  بزرگ  تولیدکنندگان  اصلی  مشکل 
خصوص  این  در  او  است.  برق  کوچک 
هر  برای  سقف  تعیین  می کند:  تصریح 
اینکه  بر  عالوه  برق  ساعت  کیلووات 
فعاالن  برای  رقابتی  بازار  یک  ایجاد  از 
در  عمال  می کند،  جلوگیری  صنعت  این 
ایجاد  به  کشور،  اقتصاد  بی ثباتی  شرایط 
می شود.  منجر  نیز  آنها  برای  افزوده  زیان 
صنعت  در  سرمایه گذاری  دلیل  همین  به 
دست  از  را  خود  اقتصادی  صرفه  برق 
داده است. اگر سقف نرخ خرید از بازار 
برق بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین 
شود، سرمایه گذاران چشم انداز روشنی از 
میزان سودآوری و دوره بازگشت سرمایه 
حوزه  به  بیشتری  رغبت  با  و  داشته  خود 
آن  بر  عالوه  می کنند.  ورود  نیروگاهی 
مصرف کنندگان نیز در میزان مصرف برق 

خود صرفه جویی خواهند کرد.

• پس 	 نیروگاه ها  بالتکلیفی  دوم؛  مانع 

 ۵ تضمینی  خرید  قرارداد  پایان  از 

ساله

صحبت های  از  دیگری  بخش  در  بیات 
برق  عادالنه خرید  نرخ  تعیین  عدم  خود، 
پس از پایان قراردادهای خرید تضمینی را 
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نیروگاه های  برای  هم یک چالش عدیده 
مقیاس کوچک عنوان می کند و می گوید: 
نبود یک رویه قابل اتکا و قابل پیش بینی 
دست  عمال  کنونی،  قراردادهای  در 
سرمایه گذاران را برای پیش بینی مخاطرات 
بسته است. نکته  این حوزه  و فرصت های 
پس  نیرو  وزارت  تمرکز  که  اینجاست 
بر  تضمینی  خرید  قراردادهای  پایان  از 
ماهه   5 دوره  همان  در  معموال  CHPها 

پیک مصرف است و به نظر می رسد پس 
خارج  وزارتخانه  این  اولویت  از  آن،  از 
با  پیک  ماهه   5 در  که  برقی  می شوند. 
خریداری  ما  از  تومان   200 باالی  قیمتی 
 40 تقریبا  سال  ماه های  سایر  در  می شود، 
مقابل  در  و  می شود  قیمت گذاری  تومان 
کردن  خاموش  جز  انتخابی  قیمتی  چنین 
پیشنهادها  از  یکی  نداریم.  نیروگاه هایمان 
در  نیروگاه هایی  چنین  به  که  است  این 
ایام غیر از پیک برق اجازه فروش برق به 

استخراج کنندگان رمز ارزها داده شود.

او همچنین خاطرنشان می کند: اگر سقف 
نرخ خرید برق در بازار برق اصالح شده 
و امکان حضور مقیاس کوچک ها هم در 
این بازار فراهم شود، قطعا صنعت برق در 
یک چرخه اقتصادی منطقی قرار می گیرد. 
فراموش نکنیم که هنوز هم نیروگاه ها گاز 
مورد نیاز خود را تقریبا به صورت رایگان 
دریافت می کنند و اگر قیمت گاز واقعی 
شود، نقش CHPها به درستی در صنعت 
برق مشخص می شود. واقعیت این است که 
اگر برق در یک بازار رقابتی عرضه شود، 

کوچک،  مقیاس  نیروگاه های  برق  قطعا 
اقتصادی تر و ارزان قیمت تر است. افزون بر 
اینکه CHPها تلفات شبکه را هم کاهش 
نیاز  مورد  سرمایه گذاری  میزان  از  و  داده 
انتقال  شبکه  زیرساخت های  ایجاد  برای 

می کاهند.
طرف  از   CPI نرخ  تعیین  عدم  به  یات 
بانک مرکزی و وزارت نیرو و بالتکلیفی 
نرخ  خصوص  در  کوچک  نیروگاه های 
از  دیگر  یکی  عنوان  به  هم  برق  تحویل 
و  می کند  اشاره  حوزه  این  چالش های 
از  بخش  این  فعاالن  مطالبات  می افزاید: 
و  نشده  پرداخت  ما  به  سال1400  ابتدای 
دریافت  عدم  از  ناشی  بی پولی  طرفی  از 
برای  را  این حوزه  فعاالن  مطالبات دست 
است.  بسته  نیروگاه ها  تعمیرات  و  اورهال 
به طور خالصه باید گفت اگر وزارت نیرو 
CHPها  نیاز  مورد  نقدینگی  تامین  برای 
آینده  سال  تابستان  قطعا  نکند،  فکری 
مواجه  گسترده تری  بسیار  مشکالت  با 

خواهد بود.

• منطقی ترین 	 CHPها؛  توسعه 
با  مواجهه  برای  راهکار 

خاموشی ها

تولیدکنندگان  انجمن  هیات مدیره  رئیس 
ایران،  برودت  و  حرارت  نیرو،  ترکیبی 
برق  مگاوات  هزار   15 به  قریب  کمبود 
یادآوری کرده و می افزاید:  را  در کشور 
دالر  میلیارد   15 بتوانیم  امروز  همین  اگر 
و  کرده  تزریق  برق  صنعت  به  نقدینگی 

برای  را  جدید  نیروگاه های  احداث  کار 
کنیم،  آغاز  فعلی  برق  کمبود  جبران 
برای  زمان  سال  سه  به  حداقل  هم  باز 
نیاز  نیروگاه ها  این  راه اندازی  و  ساخت 
رشد  احتساب  بدون  تا  داشت  خواهیم 
تولید  عقب ماندگی  برق،  مصرف  ساالنه 
معتقد  او  کنیم.  جبران  را  مصرف  از 
نیروگاه های  به  می تواند  دولت  است 
تامین  منبع  یک  به عنوان  مقیاس کوچک 
توضیح  و  کند  نگاه  پایدار  و  مطمئن 
می دهد: دوره نصب و احداث این دست 
از نیروگاه ها 3 تا 6 ماه است و با کمترین 
هزینه قادرند به شبکه سراسری برق متصل 
شوند. هر چند به نظر می رسد وزارت نیرو 
محدودیت زمانی خود را برای تامین برق 
نمی گیرد.  نظر  در  پیک1401  در  ویژه  به 
شاید به همین دلیل است که فقط به دنبال 
بزرگ  نیروگاه های  راه اندازی  و  ساخت 
نیروگاه های  از  نیرو  وزارت  اگر  هستند. 
بدون  کند،  حمایت  کوچک مقیاس 
مطمئن  راه حل  تنها  نیروگاه ها  این  تردید 
خاموشی هاست  بحران  با  مواجهه  برای 
جبران ناپذیر  هزینه های   1400 تابستان  که 
ما  کرد.  تحمیل  کشور  به  را  بسیاری 
نیروگاه های  عظیمی  از  ظرفیت  می توانیم 
این  و  کنیم  مدار  وارد  را  کوچک مقیاس 
حمایت  و  سیاست ها  اصالح  مستلزم  مهم 
از سرمایه گذاران این حوزه است. بسیاری 
بر  را  خود  برق  تولید  دنیا،  کشورهای  از 
کوچک مقیاس ها و تجدیدپذیرها متمرکز 
کرده اند و ما هم در نهایت انتخابی به جز 

این نخواهیم داشت.
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معارفه  مراسم  برگزاری 
مدیرعامل جدید توانیر 

با حضور معاون برق و انرژی وزارت 
محمدحسن  تودیع  مراسم  نیرو، 
متولی زاده و معارفه آرش کردی 
توانیر  شرکت  مدیرعامل  عنوان  به 

برگزار شد.

به گزارش برق نیوز، دراین مراسم، همایون 
با  نیرو  وزیر  انرژی  و  برق  معاون  حایری 
اشاره نقاط درخشان عملکرد  متولی زاده 
متولی  گفت:  توانیر  در  حضور  مدت  در 
زاده سبک مدیریتی خاصی را در توانیر بنا 
کرد و بانی بسیاری از فعالیت های موثر در 

صنعت برق شد.

حایری همچنین با بیان این که کردی نیز 
وی  است،  برخواسته  برق  صنعت  دل  از 
مدت  در  که  دانست  انگیزه  با  فردی  را 
زمان حضور در برق منطقه ای تهران نیز با 

تواضع، وظایف محوله را انجام داد.

نیرو، از کردی  انرژی وزیر  معاون برق و 

و  توانیر  ساختار  به  آشنا  فردی  عنوان  به 
اظهار  و  کرد  یاد  برق  چالش های صنعت 
چالش های  وجود  با  امیدواریم  داشت: 
برق  صنعت  و  توانیر  شرکت  موجود، 
مردم  به  رسانی  خدمت  در  موفق  روندی 

داشته باشند.

در این مراسم که با حضور اعضای تعدادی 
از معاونان و مدیران شرکت برگزار شده 
حضور  به  اشاره  با  نیز  کردی  آرش  بود، 
در توانیر، این موضوع را فرصت دیگری 
برای خدمت به مردم عنوان کرد و افزود: 
نمی توان  و  است  استاندارد  صنعتی  برق، 

انتظار نوسان در آن داشت.

در  کار  شمایل  توانیر  شرکت  مدیرعامل 
توصیف  منظم  و  خاص  را  برق  صنعت 
این  شرایط  به  توجه  با  گفت:  و  کرد 
از  نمی توان  هم  این  جز  انتظاری  صنعت، 

برق داشت.

کردی همچنین به سختی ها و چالش های 
اشاره  نیز  اخیر  چندسال  در  برق  صنعت 
با وجود همه چالش  اظهارداشت:  و  کرد 
ها، انجام کار های ساختاری متوقف نشده 
است و شاید از آثار مثبت این چالش ها، 
به  بیشتر همه مسئوالن کشور  جلب توجه 
رفع  برای  بیشتر  همگرایی  و  صنعت  این 

مشکالت صنعت برق است.

وی اظهار امیدواری کرد که صنعت برق 
از  درخشانی  عملکرد  آتی،  سال های  در 

خود به جای بگذارد.

همچنین در این مراسم محمدحسن متولی 
ابراز  برق  صنعت  در  خدمت  از  نیز  زاده 
از  ساخت:  خاطرنشان  و  کرد  خرسندی 
اینکه در صنعت برق خدمت کردم بسیار 
خوشحالم چرا که این صنعت باعث ایجاد 

روشنایی در خانه های مردم می شود.

متولی زاده با بیان اینکه سال های سختی را 
پشت سرگذاشتیم، افزود: کار های خوبی 
در در چندسال گذشته انجام شد که خارج 
کردن برق از دایره شمول هدفمندی یکی 

از این دستاورد ها بود.

وی همچنین با اشاره ضرورت رسیدگی و 
تاکید کرد:  برق،  اقتصاد صنعت  به  توجه 
و  دولت  هماهنگی  با  باید  موضوع  این 

مجلس پیش برود.

مقیاس  مولد  نیروگاه های  توسعه 
انرژی های  از  استفاده  و  کوچک 
تجدید پذیر در سیستان و بلوچستان 

در مسیر پیشرفت

استفاده از انرژی های پاک با وجود 
و  سیستان  در  موجود  پتانسیل های 
بلوچستان فرصتی مناسب است تا از 
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سرمایه های پایان ناپذیری همچون 
باد، خورشید و دریا به نحوه مناسب 

بهره برداری گردد.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان  ،  از 
سیستان  منطقه ای  برق  شرکت   ، زاهدان 
مولد  نیروگاه های  توسعه  با  بلوچستان  و 
انرژی های  از  استفاده  و  کوچک  مقیاس 
تجدید پذیر در استان سیستان و بلوچستان 
با  تا  برداشته  عرصه  این  در  بلند  گامی 
موجبات  خصوصی  بخش  از  حمایت 
فرصت های  ایجاد  و  پاک  انرژی  تامین 
را  استان  بومی  مردم  برای  متعدد  شغلی 

فراهم نماید.

مولد  نیروگاه های  پروژه های  جمله  از 
موفقیت  با  که  استان  در  کوچک  مقیاس 
زیر  موارد  شامل  رسیده  بهره برداری  به 

می باشد:
1. نیروگاه خورشیدی سماء در زاهدان

2. نیروگاه رشد آسایش آرتین در ایرانشهر

سیستان  در  مپنا  بادی  بزرگ  نیروگاه   .3
)میل نادر(

 همچنین در ادامه این مسیر میتوان به آغاز 
عملیات احداث نیروگاه خورشیدی تابان 
ماه  آبان  در  خاش  گوهرکوه  صفه  فراز 

امسال اشاره کرد.

 8 پروژه دیگر نیز امسال و سال آینده در 
مسیر احداث و آغاز عملیات اجرایی قرار 
آینده ای  بخش  نوید  که  گرفت  خواهند 
روشن در تامین برق پایدار و مطمئن برای 
بلوچستان  و  سیستان  استان  شریف  مردم 

خواهد بود.

ظرفیت ساالنه تولید برق در شهرک 
های صنعتی افزایش می یابد

درصدد  گفت:  صمت  وزیر  معاون 
نیرو  وزارت  با  تفاهمی  هستیم طی 
برای  برق  تامین  و  تولید  ظرفیت 
تا  را  از شهرک های صنعتی  برخی 

دو برابر افزایش دهیم.

در  رسولیان  علی  نیوز،  برق  گزارش  به 
و  صنایع  کمیسیون  رئیس  بازدید  حاشیه 
معادن مجلس شورای اسالمی از شهرک 

رئیس  سفر  جریان  در  کاشمر  صنعتی 
اینکه  وجود  با  گفت:  کاشمر  به  مجلس 
تا  که  کرد  موظف  را  نیرو  وزارت  قانون 
تامین  را  برق  صنعتی  شهرک  ورودی 
تولید،  بخش  از  حمایت  برای  اما  نماید، 
 30 مشارکت  کوچک  صنایع  سازمان 
درصدی در ایجاد پست های برق و شبکه 
انتقال را تقبل کرده است و درصدد هستیم 
نیرو ظرفیت تولید  با وزارت  طی تفاهمی 
شهرک های  از  برخی  برای  برق  تامین  و 
صنعتی از جمله شهرک صنعتی کاشمر را 

تا دو برابر افزایش دهیم.

او گفت: راهکار هایی از جمله توسعه برق 
خورشیدی  نیروگاه های  نصب  طریق  از 
که  صنعتی  شهرک های  برای  بویژه 
مشکالت آب و زیست محیطی دارند در 
دستور کار قرار گرفته است و زمین رایگان 
در شهرک ها و نواحی صنعتی برای نصب 
مقیاس  کوچک  و  پی  اچ.  سی.  نیروگاه 
تا دیگر هیچ  نیز در حال واگذاری است 
وجود  شهرک ها  برق  تامین  در  کمبودی 

نداشته باشد.

و  کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل 
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را  آب  تامین  ایران  صنعتی  شهرک های 
یکی از مشکالت جدی واحد های صنعتی 
منظور  همین  به  گفت:  و  دانست  کشور 
مسیر  چندین  کوچک  صنایع  سازمان 
واحد های  نیاز  مورد  آب  تامین  برای  را 
آن  مهمترین  که  گرفته  نظر  در  صنعتی 
حال  این  با  و  است  پساب  از  استفاده 
واحد های صنعتی حداکثر صرفه جویی را 

در آب مصرفی خود اعمال می کنند.

او گفت: مهمترین مسئولیت سازمان صنایع 
ایران،  صنعتی  شهرک های  و  کوچک 
تامین زیرساخت های صنعتی و تجاری در 
بخش های مختلف آب، برق و گاز و زمین 
است که در این زمینه برنامه های منسجمی 
این  تحقق  از  بخشی  که  کرده  تنظیم  را 
دستگاه های  همکاری  نحوه  به  برنامه ها 

اجرایی خدمات رسان مربوط می شود.

شهرک های  پساب  بازچرخانی  گفت:  او 
صنعتی یکی از روش های موثر برای تامین 
آب مورد نیاز واحد های تولیدی است که 
این  از  لیتر آب  هزار  سه  می توان  حداقل 
محل تامین کرد و دوباره در بخش تولید 
مورد استفاده قرار داد که اجرای این مهم 
را در قالب ایجاد تصفیه خانه آغاز کردیم.

رسولیان با اشاره به بازدید رییس کمیسیون 
اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع 
کاشمر،  صنعتی  شهرک  خانه  تصفیه  از 
به  آینده  سال  در  خانه  تصفیه  این  گفت: 

بهره برداری برسد.

محل  از  آمده  بدست  آب  از  استفاده  او 
گفت:  کشاورزی  بخش  جویی  صرفه 
حتما باید وزارت جهاد کشاورزی کمک 
بتوان  بخش،  آن  تولید  حفظ  با  که  کند 
سهم آب صنعت را افزایش داد و اشتغال 

این بخش را حفظ کرد.

کرد  امیدواری  اظهار  صمت  وزیر  معاون 
صنعتی  پساب  بازچرخانی  محل  از  که 
به  بتوان  کشاورزی  آب  جویی  صرفه  و 
شهرک های  در  آب  تامین  بخشی  تعادل 

صنعتی دست یافت.

از  یکی  را  مالی  منابع  کمبود  رسولیان 
و  ذکر  کشور  کوچک  صنایع  مشکالت 
سهم  بانک ها  که  کرد  امیدواری  اظهار 
بیشتری از تسهیالت خود را به این صنایع 
سال  دو  طی  که  چرا  دهند  اختصاص 
ارز  و  مالی  تامین  به  اخیر صاحبان صنایع 
مورد نیاز کشور کمک شایانی نموده لذا 
از آن ها مانع آسیب  با حمایت  بتوان  باید 

بیشترشان شد.

و  کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل 
شهرک های صنعتی ایران گفت: در تالش 
با سازمان های مدیریت  تفاهم  هستیم طی 
و برنامه ریزی در استان ها بخشی از منابع 
اعتباری  و  فنی  کمک های  محل  از  مالی 
را طی تفاهم با بانک ها به صنایع کوچک 
اختصاص دهیم، از سوی دیگر تسهیالت 
تبصره 18 قانون بودجه، طرح فهام وزارت 
نیرو و منابع شرکت های صنایع معدنی که 

سیاست وزارت صمت نیز می باشد، محل 
خوبی برای تامین مالی صنایع کوچک به 

شمار می رود.

رسولیان شهرک صنعتی کاشمر را یکی از 
افزود:  و  دانست  تقاضامحور  شهرک های 
شهرک  این  هکتاری   100 توسعه  طرح 
منابع  تامین  در  مشکلی  هیچ  و  آغاز شده 

مالی برای اجرای آن وجود ندارد.

در  خوبی  بسیار  واحد های  گفت:  وی 
و  آشامیدنی  و  لبنی  محصوالت  زمینه 
گیاهان دارویی در این شهرک فعال است 
که صادرات محور بود و حجم گسترده و 

متنوعی از کاال ها را تولید می کنند.

مدیرعامل  به  ای  نامه  در  انجمن 
شرکت توانیر خواستار شد؛

اصالح نرخ قراردادهای خرید برق 
از نیروگاه های تولید پراکنده وفق 
برق  بازار  تنظیم  مصوبه 348 هیئت 

ایران



نیرو،  ترکیبی  تولیدکنندگان  انجمن 
به  ای  نامه  در  ایران  برودت  و  حرارت 
مدیرعامل جدید شرکت توانیر درخواست 
بازنگری  نرخ های دستوری خرید برق از 
مولدهای مقیاس کوچک که قرارداد پنج 

ساله آن ها به اتمام رسیده است، نمود.

نرخ  به  اشاره  ضمن  انجمن  نامه  این  در 
پایین خرید برق که صرفاً در 5 ماه از سال 
نیروگاه  نمود  اعالم  شود،  می  خریداری 
تعمیرات  انجام  به  قادر  تنها  نه  فوق  های 
دوره ای در زمان مناسب آن نیستند، بلکه 
با  خود  جاری  های  هزینه  تامین  در  حتی 

مشکل مواجه اند.

درصورت  شد  تصریح  نامه  این  ادامه  در 
پرداخت  و  مذکور  نرخ  اصالح  عدم 
نیروگاه  ها،  نیروگاه  مطالبات  از  بخشی 
به  آینده  سال  تابستان  در  شده  یاد  های 
حدود  و  کرد  نخواهند  کمک  بار  پیک 
50 مگاوات از نیروگاه های فوق قرارداد 
پایان  تا  ها  آن  تضمینی  خرید  ساله  پنج 
حدود  یابد، ضمناً  می  خاتمه  جاری  سال 
نیروگاه  این  عملی  ظرفیت  مگاوات   600
پایین  های  نرخ  بدلیل  که  است  بوده  ها 
ظرفیت مذکور کاهش پیدا کرده است و 
به گمان بسیار این ظرفیت در پیک 1401 

وارد مدار نخواهد شد.
 

در پایان نامه انجمن جهت تضمین حضور 
های  نیروگاه  از  مگاوات   650 ظرفیت 
تولید پراکنده در پیک تابستان سال آینده 
برق  خرید  نرخ  فوری  اصالح  خواستار   ،
تخصیص  نیز  و  شده  یاد  های  نیروگاه  از 
جهت  بزرگ  های  نیروگاه  مشابه  مبلغی 
های  نیروگاه  به  سالیانه  تعمیرات  انجام 

فوق شده است.

از  نامه گزارشی  این  پیوست  در  همچنین 
اسامی نیروگاه هایی که قرارداد پنج ساله 
آمده   ، رسیده  اتمام  به  ها  آن  تضمینی 

است.

آمار معامالت اوراق گواهی 

تاکنون در  ابتدا  از  ظرفیت 

بورس انرژی ایران

ارزش کل معامالت انجام شده: 
20.521.788.443.۹20 ریال

بیشترین قیمت :
30.240.000 ریال

حجم معامالت :
1.603.045 مگاوات

تعداد معامله :
28۹
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