
« روابط عمومی انجمن CCHP ایران

برق  نرخ  برای  پیشنهاد  ارائه 
مولدهای مقیاس کوچک موضوع 
مصوبه 360 هیئت تنظیم بازار برق 

ایران 

مجری  زاده  ذبیح  دکتر  آقای  با  جلسه 
نو  های  انرژی  و  پراکنده  تولید  طرح 
شرکت توانیر درخصوص بررسی و تبادل 
نظر جهت پیشنهاد نرخ برای نیروگاه های 
پنج  دوره  اتمام  از  بعد  کوچک  مقیاس 
مورخ  برق  تضمینی  خرید  قرارداد  ساله 
توانیر  شرکت  محل  در   1401/9/15

برگزار شد.
صفحه 3

« روابط عمومی انجمن CCHP ایران

بازرگانی  کارت  اخذ  مشکل  رفع 
تولیدی با اعتبار پنج سال و استفاده 

از ظرفیت تولیدی بودن مولدها

ریس انجمن cchp ایران طی نامه ای به 
کالن  اقتصاد  ریزی  برنامه  دفتر  مدیرکل 
خواستار  نیرو،  وزارت  انرژی  و  برق 
مشکالت  رفع  جهت  به  جلسه  برگزاری 
تولیدی  بازرگانی  کارت  اخذ  به  مربوط 

شد.

صفحه 4

« روابط عمومی انجمن CCHP ایران

دو  سازی  شفاف  و  تکلیف  تعیین 
بخشنامه وزیر نیرو و قوانین مرتبط 
و  خودتامین  مولد  با  ارتباط  در 

انشعاب نوع دوم

و  دفتر سرمایه گذاری  مدیرکل  با  جلسه 
بازار آب و برق وزارت  تنظیم مقررات  
 1401/9/8 مورخ  شنبه  سه  روز  نیرو  
پیشنهادی  نامه  آیین  بررسی  درخصوص 
نیرو  وزارت  محل  در  پشتیبان  انشعاب 

برگزار شد.

صفحه 2

« روابط عمومی انجمن CCHP ایران

از  گشایی  گره  جهت  طرح  ارائه 
بدهی های ارزی

در  شده  تعیین  تکلیف  پیرو  نشست  این 
بازرگانی  اتاق  انرژی  کمیسیون  با  جلسه 
، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جهت 
نیروگاهی  واحدهای  مشکالت  رفع 
دریافت کننده تسهیالت ارزی از صندوق 
بصورت   1401.9.13 مورخ  ملی  توسعه 

مجازی برگزار گردید .
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« روابط عمومی انجمن CCHP ایران

دریافت  نیروگاهی  واحدهای  مشکالت  رفع 

توسعه ملی از صندوق  ارزی  تسهیالت  کننده 

پیرو نامه انجمن به ریاست اتاق بازرگانی ایران مبنی بر 
تسهیالت  بازپرداخت  پیشنهاد جهت حل مشکل  ارائه 
ارزی نیروگاه های مقیاس کوچک به صندوق توسعه 
ملی وفق جلسه یکصدو بیست و سومین جلسه دبیرخانه 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، نشستی به منظور گفت 
و شنود و تبادل نظر با موضوع ارائه پیشنهاد جهت رفع 
مشکالت واحدهای نیروگاهی دریافت کننده تسهیالت 
ارزی از صندوق توسعه ملی مورخ 1/9/1401 در محل 

اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
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سندیکای  نماینده  نشست  ابتدای  در 
ارائه  برق ضمن  تولیدکننده  های  شرکت 
گزارشی از مشکالت صاحبان نیروگاه ها 
راهکار   ، ارزی  تسهیالت  بازپرداخت  در 
ارائه  نیروگاه   4 برای  را  خود  پیشنهادی 

نمودند.

 در ادامه ایشان تاکید کردند وزارت نیرو 
بدلیل مشکالت نقدینگی منابع کافی برای 
حل مشکل این نیروگاه ها را ندارد و می 
برق  فروش  های  روش  سایر  از  بایستی 
مشکل  رفع  جهت  دولت  حضور  بدون 

یاددشده استفاده نمود .

از اعضای  این جلسه احدی  از  در بخشی 
با   chp انجمن  کمیسیون تسهیالت ارزی 
اشاره به اقداماتی که تاکنون در این زمینه 
تسهیالت  بازپرداخت   ، است  شده  انجام 
از  یکی  ملی  توسعه  صندوق  به  ارزی 
نیروگاه  صاحبان  اساسی  های  چالش 
گفت  و  دانست  کوچک  مقیاس  های 
سومین  و  بیست  یکصدو  جلسه  پیرو   :
موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  دبیرخانه  جلسه 
با  ایران  بازرگانی  اتاق  بناگردید  تولید 
همکاری انجمن پیشنهاد عملیاتی خود را 
جهت رفع مشکالت واحدهای نیروگاهی 
درخصوص موضوع فوق به صورت کتبی 
ظرف 20 روز به ستاد ارائه نماید در همین 
راستا انجمن نیز پیشنهاد خود را جهت حل 
مشکل فوق به ریاست اتاق بازرگانی ایران 

ارائه نموده است.

در انتهای نشست ریاست کمیسیون انرژی 
مطرح  نظرات  استماع  از  پس  ایران  اتاق 
شده پیشنهادی را در رابطه با موضوع یاد 
در  حاضر  اعضای  بناگردید  و  ارائه  شده 

جلسه بررسی ها الزم را بعمل آورند.

دو  سازی  شفاف  و  تکلیف  تعیین 
بخشنامه وزیر نیرو و قوانین مرتبط 
و  خودتامین  مولد  با  ارتباط  در 

انشعاب نوع دوم

سرمایه  دفتر  مدیرکل  با  جلسه 
بازار  مقررات   تنظیم  و  گذاری 
سه  روز  نیرو   وزارت  برق  و  آب 
درخصوص   1401/9/8 مورخ  شنبه 
بررسی آیین نامه پیشنهادی انشعاب 
نیرو  وزارت  محل  در  پشتیبان 

برگزار شد.

میری  دکتر  دعوت  به  که  جلسه  این  در 
در دفتر ایشان تشکیل شد ، حفظ منافع  و 
ایجاد اطمینان برای ذینفعان)سرمایه گذار، 
ای  منطقه  برق  های  شرکت  مشترک، 
و....( در این زمینه را ، یکی از موضوعات  

اصلی مطرح شده بود. 

قانونی  به وجود مصوبات  ادامه جلسه  در 

وزیران وقت در مورخ های 87/11/23 و 
1394/3/30 مبنی بر اینکه مشترکین موجود 
می توانند به منظورتامین برق پایدار نسبت 
به احداث مولد مقیاس کوچک اقدام و تا 
سقف ظرفیت مطمین مولد بدون پرداخت 
پشتیبان  انشعاب  تقاضای  انشعاب،  هزینه 
پشتیبانی  به  مالک شبکه موظف  و  نمایند 
 250 مدت  به  حداکثر  تابستان  دوره  در 

ساعت می باشد، اشاره شد.

شد  تاکید  جلسه  این  از  بخشی  در 
شرکتهای برق منطقه ای و توزیع به علت 
کاهش درامدشان از محل فروش انشعاب 
از اجرای مصوبات فوق امتناع می نمایند 
درحالیکه در مصوبه سال 87  تعیین شده 
معادل  است  موظف  توانیر  شرکت  است 
اجرای  هزینه  برای  شده  بینی  پیش  میزان 
این ماده را در بودجه سنواتی شرکت های 
که  نماید  منظور  توزیع  و  ای  منطقه  برق 

تاکنون اجرا نشده است. 

سرمایه  دفتر  مدیرکل  جلسه  انتهای  در 
راهکارهای  استماع  از  پس  گذاری 
ها  چالش  رفع  جهت  جلسه  در  حاضرین 
باتاکید بر توسعه نیروگاه  در  این زمینه ، 
های  مجتمع  و  ها  برج  در   CHP های 
تجاری و مسکونی مقررکردند نظرات در 
به  آن  راهکارهای  و  ها  چالش  با  رابطه 
همراه قوانین موردنیاز بصورت مکتوب به 
ارسال و جلسات مستمری در  ایشان  دفتر 
نامه  آیین  تکلیف  تعیین  جهت  زمینه  این 

پیشنهادی انشعاب پشتیبان تشکیل شود.
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از  گشایی  گره  جهت  طرح  ارائه 
بدهی های ارزی

تعیین  تکلیف  پیرو  نشست  این 
انرژی  کمیسیون  با  جلسه  در  شده 
و  معادن  صنایع،   ، بازرگانی  اتاق 
کشاورزی ایران جهت رفع مشکالت 
دریافت  نیروگاهی  واحدهای 
صندوق  از  ارزی  تسهیالت  کننده 
 1401.9.13 مورخ  ملی  توسعه 

بصورت مجازی برگزار گردید .

در ابتدای نشست احدی از اعضای هیئت 
از  توضیحاتی  ارائه  ضمن  انجمن  مدیره 
کمیسیون  جلسه  در  شده  مطرح  مباحث 
موضوع  درخصوص  ایران  اتاق  انرژی 
شرکت  سندیکای  پیشنهاد  به  شده،  یاد 
اشاره  زمینه  این  در  برق  تولیدکننده  های 
و تصریح کردند پیشنهاد مذکور در جلسه 
مورد   1401.9.12 مورخ  مدیره  هییت 
تفاوت  بدالیل  لیکن  گرفت  قرار  بررسی 
اجازه  عدم   ، نرخ   ، قرارداد  شرایط  در 
در  مقیاس کوچک  های  نیروگاه  حضور 
قابل  شده  یاد  پیشنهاد  و...   انرژی  بورس 
کوچک  مقیاس  های  نیروگاه  به  تعمیم 
مذکور  پیشنهاد  علت  همین  به  و  نبود 
توسط اعضای هییت مدیره اصالح گردید 
، در همین راستا ایشان طرح اصالح شده 

برق  تولیدکننده  های  شرکت  سندیکای 
تشریح  را  باشد  می  راهکار   2 حاوی  که 

کردند.
وی در ادامه افزود طرح فوق به گونه ای 
تهیه شده است که باعث کاهش بار مالی 
تاخیرهای  مسئله  حذف  و  نیرو  وزارت 
طوالنی در پرداخت صورتحساب نیروگاه 

ها خواهد شد.

در بخشی از این جلسه طرح اصالح شده 
برق   تولیدکننده  های  شرکت  سندیکای 

مورد بررسی  و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان جلسه رئیس انجمن پس از استماع 
مقررکرد طی  جلسه  در  نظرات حاضرین 
نامه ای به اتاق بازرگانی ایران ضمن بیان 
تولیدکننده  های  نیروگاه  متفاوت  شرایط 
برای  مجزایی  پیشنهاد  بایستی  می  برق، 
براساس  کوچک  مقیاس  های  نیروگاه 
طرح  و  درآمد   ، نیروگاه  تعمیرات  هزینه 
شده  ارائه  اقتصادی(  و  )فنی  توجیهی 
کوچک  مقیاس  های  نیروگاه  توسط 
مشکل  حل  برای  عامل  های  بانک  به 
این  که  شود  تعیین  گیرندگان  تسهیالت 
پیشنهاد ظرف مدت 20 روز به آن سازمان 

اعالم خواهد شد.

برق  نرخ  برای  پیشنهاد  ارائه 
موضوع  کوچک  مقیاس  مولدهای 
مصوبه 360 هیئت تنظیم بازار برق 

ایران 
زاده  ذبیح  دکتر  آقای  با  جلسه 
مجری طرح تولید پراکنده و انرژی 
درخصوص  توانیر  شرکت  نو  های 
بررسی و تبادل نظر جهت پیشنهاد 
مقیاس  های  نیروگاه  برای  نرخ 
کوچک بعد از اتمام دوره پنج ساله 
برق مورخ  قرارداد خرید تضمینی 
1401/9/15 در محل شرکت توانیر 

برگزار شد.

مدل  انجمن  نماینده  نشست  ابتدای  در 
به  باید  نرخ  اینکه  بر  تاکید  با  اقتصادی  
جاری  ها  هزینه  تا  شود  تعیین  ای  گونه 
سرمایه گذار تامین نماید و بتواند در تمام 

ایام سال برق را بفروشد ، تشریح کرد.

تولید  طرح  مجری  نشست  ادامه  در 
پراکنده، 4 سناریو برای تعیین نرخ خرید 
قرارداد  ساله  پنج  دوره  اتمام  از  بعد  برق 

خرید تضمینی برق را ارائه نمود.

در این جلسه نقطه نظرات مطرح و مورد 
پایان  در  و  قرارگرفت  نظر  تبادل  و  بحث 
الزم  اصالحات  شد  گذاشته  قرار  جلسه 
براساس نظرات مطرح شده صورت گیرد  
و در اسرع وقت برای مجری طرح تولید 

پراکنده و وزارت نیرو ارسال گردد.
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بازرگانی  کارت  اخذ  مشکل  رفع 
تولیدی با اعتبار پنج سال و استفاده 
مولدها  بودن  تولیدی  ظرفیت  از 
با  یدکی  قطعات  واردات  برای 

تعرفه ۵ درصد

تولیدکنندگان  انجمن  رئیس 
برودت   و  حرارت  نیرو،  ترکیبی 
به  ای  نامه  طی   )CCHP( ایران 
اقتصاد  ریزی  برنامه  دفتر  مدیرکل 
 ، نیرو  وزارت  انرژی  و  برق  کالن 
جهت  به  جلسه  برگزاری  خواستار 
رفع مشکالت مربوط به اخذ کارت 
بازرگانی تولیدی با اعتبار 5 سال ، 
بودن  تولیدی  ظرفیت  از  استفاده 
با  قطعات  واردات  برای  مولدها 
پرداخت  حذف  و  درصد   5 تعرفه 
مالیات  مشمول  درامد  درهزار   3
ایران  بازرگانی  اتاق  حساب  به 
کارت  تمدید  و  صدور  هنگام  به 

بازرگانی شده است.

دفتر  مدیرکل  زاده  شفیع  مهندس  آقای  
انرژی  و  برق  کالن  اقتصاد  ریزی  برنامه 
وزارت نیرو در پاسخ به نامه انجمن عدم 
ثبت مشخصات دارندگان پروانه احداث و 
بهره برداری وزارت نیرو در سامانه جامعه 
تجارت و بهین یاب توسط وزارت صمت 
و  دانست  موضوع  این  اصلی  مشکل  را 
مقررات  دفتر  مدیرکل  به  ای  نامه  طی 
صادرات و واردات وزارت صمت مورخ 
19/۶/1401 ضمن استناد به تفاهم نامه فی 
مبنی  نیرو و وزارت صمت  مابین وزارت 
بر پروانه های احداث و بهره برداری تولید 
برق صادره از سوی وزارت نیرو در حکم 
صمت  وزارت  سوی  از  تاسیس  جواز 
تسهیالت  کلیه  مشمول  و  گردیده  تلقی 
های  دستگاه  های  مشوق  و  تخفیفات   ،
ذیربط می باشد ، اعالم نمود نسبت به درج 
جامع  های  سامانه  در  نیرو  وزارت  عنوان 
تجارت ، بهین یاب و... و ثبت مشخصات 
شرکت های دارای پروانه احداث و بهره 
برداری برق در این سامانه ها  اقدام نمایند 
انجمن  به  پیگیری  جهت  مذکور  نامه  و 

ابالغ شد .
اداره  به  حضوری  مراجعه  با  انجمن 
معاونت  با  واردات،  و  صادرات  مقررات 
فوق  موضوع  با  رابطه  در  مذکور  دفتر 

مذاکره نمود.
واردات  و  صادرات  مقررات  دفتر  معاون 
تماس  طی  گذشته  روز  صمت  وزارت 
تلفنی اعالم نمود مشکل سامانه های فوق 
ظرف مدت 20 روز الی یکماه اینده رفع 

خواهد شد.

آمار معامالت اوراق گواهی 

در  تاکنون  ابتدا  از  ظرفیت 

بورس انرژی ایران

ارزش کل معامالت انجام شده: 
34.404.740.373.920 ریال

بیشترین قیمت :
53.901.000 ریال

حجم معامالت :
1.937.882 مگاوات

تعداد معامله :
478
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