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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان   

 33:55ساعت خاتمه:  8:03ساعت شروع:  91/30/3033تاریخ جلسه:  00: نشستشماره 
 :نشستمحل 

 سالن زنده یاد کامیابی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان

 عناوین دستور جلسات

 پیش از دستور:عنوان 

 خیرمقدمتالوت قرآن و  -

 ارائه گزارش طرح های نیمه تمام و راکد سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان -

 صنعت، معدن و تجارت شمال استانارائه گزارش طرح های نیمه تمام و راکد سازمان  -

 دستور جلسه:عنوان 

 و جایگاه آن در دنیا اقتصاد انرژی و انرژی های تجدیدپذیرارائه گزارش  -

 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان 9چالش های توسعه و زیرساخت های مورد نیاز جهت احداث  -

 ارائه راهکارهای اجرایی های تجدیدپذیر و روی توسعه صنعت انرژی بررسی موانع پیش -

 

 

 مشروح مذاکرات

راهکارهای توسعه انرژی های تجدیدپذیر در  بررسی" وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع شورای گفت شصت و ششمین جلسه

 کشاورزی کرمان برگزار گردید. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کامیابی یاد زنده سالن در محل 91/30/3033روز پنجشنبه مورخ "استان

در ابتدا جناب آقای مهندس طبیب زاده رئیس محترم اتاق و دبیر شورا ضمن عرض خیرمقدم و گرامی داشت یاد و خاطره مرحوم حاج ماشااهلل 

 زنگی آبادی خیر و کارآفرین استان، موارد زیر را مطرح نمودند:

میلیارد دالر یارانه انرژی در کشور پرداخت می شود و به همین دلیل هر سوء  80در حال حاضر  .انرژی پاشنه آشیل اقتصاد کشور است -

 .مدیریتی در چارچوب یارانه انرژی پوشیده است

است. بر اساس برآوردهای انجام شده اگر به دنبال منابع انرژی تجدیدپذیر نباشیم عالوه بر آینده انرژی مبتنی بر سوخت های فسیلی مبهم  -

ت های فسیلی در آینده سخت خواهد بود، با مشکل کم آبی نیز مواجه خواهیم بود و برای استان کرمان که در مسیر توسعه اینکه تامین سوخ

 خواهیم شد.مواجه  ت و خسارات جبران ناپذیریبا مشکال نماییماگر نتوانیم زیرساخت های خود را از مسیر مناسب تامین  اقتصادی قرار دارد

مگاوات ظرفیت  00به ظرفیت باالیی که برای استفاده از منابع تجدیدپذیر و نیروگاه های خورشیدی وجود دارد، تنها  در استان کرمان با توجه -

 نیروگاه های نصب شده دارد.

ان می ، با اراده جدی مسئوالن و نمایندگان محترم استمگاوات انرژی خورشیدی هزار 33با توجه به برنامه های وزیر محترم نیرو مبنی بر تولید  -

که اتاق کرمان طرحی را برای چگونگی تحقق این موضوع مهم آماده بخشید  تحقق را در استان هزار مگاوات انرژی خورشیدی  9تولید توان 

 .است نموده

اصالح در حال حاضر اتاق کرمان به ظرفیتی تبدیل شده که کمک و همکاری همه متخصصان و تشکل ها را دارد و مسئوالن می توانند برای  -

و امید است که با یاری و همراهی یکدیگر، شورای گفت و گوی استان در  ساختار حکمرانی اقتصاد انرژی بر روی اتاق کرمان حساب کنند

 جهت حل مشکالت کسب و کار استان نتیجه بخش باشد.
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پیگیری مصوبات شورا اهم دستاوردها به شرح  در قالب کلیپ پخش و در آن ضمن اشاره به نحوه "پیگیری مصوبات جلسات شورا"در ادامه گزارش 

 زیر ارائه شد:

ی از انعقاد تفاهم نامه سه جانبه میان دانشگاه شهید باهنر کرمان، اداره کل فنی و حرفه ای استان و انجمن شرکت های دانش بنیان به نمایندگ .3

غ التحصیل دانشگاهی و تقویت منابع انسانی شرکت های دانش شورای گفت و گو و اتاق بازرگانی در راستای مهارت آموزی نیروهای انسانی فار

 بنیان و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

 احکام موجب قبلی و جلوگیری از تملک تعدادی دیگر از واحد ها به صاحبان توسط بانک ها به شده تملک های واحد از تعدادی بازگرداندن .9

 اقتصادی االنفع به مشاوره ارائه قضایی با مراجع از متعدد

های  کارگاه کسب و کارهای خانگی وهای آموزش  دستگاه مجهز به "دپارتمان تخصصی کشاورزی و صنایع تبدیلی جنوب کرمان"افتتاح  .0

آموزش و ترویج صنایع تبدیلی با از جمله دستگاه میوه خشک کن، اسالیس میوه، تولید دمنوش های گیاهی، عرقیجات و ...  با هدف  کوچک

مشارکت فنی و حرفه ای و شورای گفت وگو ، برگزاری دوره های آموزشی و راه اندازی  با صیفی جات محصوالت گلخانه ای، سبزی واولویت 

 مشاغل خرد و خانگی

 

 ارائه گزارش طرح های نیمه تمام و راکد سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان: 1پیش از دستور 

برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان ضمن ارائه لیست واحدها )نیمه فعال و راکد( به جناب آقای مهندس ساالری معاون محترم 

واحد اعالم نمودند که از  903تفکیک شهرستانی، تعداد واحدهای نیمه فعال و راکد جنوب استان در دو بخش دام و صنایع غذایی و سرد خانه را 

 اکد می باشند. در بخش زراعت، باغبانی و گلخانه تمامی واحدها فعال می باشند.واحد ر 333واحد نیمه فعال و  303این تعداد 

 هزینه دامی، نابسامانی های نهاده افزایش قیمت تولید، هزینه باالرفتن ،خشکسالیها عبارتند از واحد این الیل غیرفعال یا نیمه فعال بودن عمده د

پایین بودن قیمت فروش ، هیالتتس بازپرداخت زمان بودن بانکی، کوتاه تسهیالت سود نرخ بانکی، باالبودن سیستم به نقل، بدهی و حمل های

و ... که به منظور رفع  عدم تخصیص تسهیالت سرمایه درگردش طی سنوات گذشته جهت ادامه فعالیت، وثایق بانکی، محصوالت با قیمت تمام شده

 این مشکالت و احیا واحد ها موارد زیر پیشنهادات می شود:

)علیرغم وجود مصوبات هیات دولت در خصوص  امهال تسهیالت معوقه به مدت سه تا پنج سال ،بخشودگی جریمه و دیرکرد و سود تسهیالت معوقه

پرداخت تسهیالت سال امهال نموده اند(،  3سال را انجام نداده و حداکثر به مدت  0، بانک های جنوب استان امهال به مدت 00ماده  "خ"بند 

ارزیابی مجدد وثایق تسهیالت  ،ساماندهی حمل و نقل و کرایه حمل نهاده ،تخصیص یارانه تولید، خصیص تسهیالت کم بهره و بلند مدتت، جدید

 .قبلی

 

 ارائه گزارش طرح های نیمه تمام و راکد سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان :2پیش از دستور 

را ارائه نمودند که  گزارش طرح های نیمه تمام و راکدمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان جناب آقای مهندس حسینی نژاد رئیس محترم ساز

 اهم موارد مطرح شده به شرح زیر است:

درصد  00درصد تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به استان کرمان است که  0.5آمار ایران، مرکز  3018بر اساس گزارش ارزش افزوده سال  -

 معدن و تجارت استان می باشد. آن در حوزه صنعت،

نرخ رشد؛ در  3010-3033با توجه به هدف گذاری کالن اقتصادی استان کرمان در برنامه ششم در دو بخش صنعت و معدن طی سال های  -

درصد  0.0درصد و در حوزه معدن  0.0درصد، نرخ رشد از محل تامین مالی؛ در حوزه صنعت  33.0درصد و در حوزه معدن 33.0حوزه صنعت 

درصد بوده است. با توجه به وجود معادن فراوان در استان و  0.0درصد و در حوزه معدن  0.1و نرخ رشد از محل بهره وری؛ در حوزه صنعت 

تکمیل زنجیره های ارزش افزوده مواد معدنی نرخ رشد از محل تامین منابع محقق شده است. اما در حوزه نرخ رشد از محل بهره وری نیازمند 

 جه بیشتر است. تو

واحد  3005واحد صنعتی بزرگ و  330پروانه بهره برداری صادر شده که از این تعداد  3008در حوزه صنعت، معدن و تجارت شمال استان  -
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 صنعتی کوچک می باشند.

هد سرمایه گذاری های شاخص تعداد و سرمایه گذاری دارد. این امر نشان می د 9کشور را در صدور پروانه بر حسب  31استان کرمان رتبه  -

 استان عمدتاً در حوزه صنایع بزرگ بوده و فرصت جدیدی را برای استان فراهم نموده است.

کل  مقام اول کشور را از لحاظ استخراج موادمعدنی میلیون تن، 19نوع ماده معدنی به میزان بیش از  09استان کرمان با استخراج سالیانه  -

 کشور دارا است.معادن وصول حقوق دولتی  غیر نفتی کشور،معادن بخش  ارزش افزوده، کشور

بنگاه داخل شهرک می  309بنگاه خارج از شهرک و  311که  بودهبنگاه  003کل واحدهای راکد در حوزه صنعت، معدن و تجارت شمال استان 

واحد راکد  10شده است و در صورت راه اندازی مجدد  نیز احیا واحد 03و بوده غیر قابل احیا واحد  900بنگاه قابل احیا،  10در این میان باشد. 

 نفر اشتغال ایجاد نمود. 9333قابل احیا می توان حداقل 

 مهمترین علل غیرفعال بودن واحدهای راکد قابل احیا عبارتنداز:

 کمبود نقدینگی و زمان بر بودن فرآیند تخصیص تسهیالت سرمایه در گردش و نرخ باالی تسهیالت  -

افی مدیران صنایع و معادن کوچک و متوسط از قوانین. مقررات و تکنولوژی روز و مشکل به روز نبودن ماشین آالت  و تکنولوژی عدم اطالع ک -

ها تولید که منجر به نیمه فعال یا غیرفعال شدن تعداد زیادی از واحدهای صنعتی و معدنی گردیده است. در این خصوص نیز پیشنهاد می 

  .شود

 محصوالت تولیدی واحدهای کوچک و متوسط و عدم وجود شبکه ارتباطی تامین نیاز واحدهای بزرگ.  مشکل بازار برای -

 کمبود منابع جهت تامین زیرساخت الزم اعم از آب . برق و گاز جهت توسعه بخش های صنعت و معدن استان -

اولیه، تامین سرمایه در گردش، تسریع تامین و تخصیص ارز، بازگشت این واحدها به چرخه تولید نیازمند بازارسازی و تحریک تقاضا، تامین مواد 

 ارتقای توان فناورانه و بهبود ماشین آالت و تجهیزات، آموزش و ... است. که برای دست یابی به آن پیشنهادات زیر مطرح می شود:

 قانون برنامه ششم توسعه در قانون برنامه هفتم در نظر گرفته شود. 00تمدید ماده  -

 9333در گردش واحدهای تولیدی کوچک و متوسط استان از محل گردش مالی شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی استان به میزان سرمایه  -

  .تامین شود 3033میلیارد تومان در سال 

 در موارد زیر:مسئولیت اجتماعی شرکت های بزرگ و  قانون معادن 30ماده  5تبصره های استفاده از ظرفیت  -

  واحد  83آموزش مدیران صنایع و معادن کوچک و متوسط و فعال نمودن و به روز نمودن تجهیزات، تکنولوژی و ماشین آالت حداقل

  3033کوچک و متوسط صنعتی و معدنی در سال 

 عال و غیرفعال ایجاد ارتباط بین صنایع و معادن کوچک و متوسط با هدف تامین بازار برای این صنایع و فعالسازی واحدهای نیمه ف

 و ایجاد کنسرسیوم صادراتی 3033واحد در سال  333صنعتی و معدنی حداقل به تعداد 

  میلیون مترمکعب از خط اول انتقال آب خلیج فارس، گاز و برق حداقل به میزان  53ایجاد زیرساخت های الزم اعم از آب حداقل به میزان

 مگاوات جهت رشد و توسعه استان  3333

 

 و جایگاه آن در دنیا اقتصاد انرژی و انرژی های تجدیدپذیرارائه گزارش  :1دستور کار

جناب آقای مهندس پورامیری مدیر عامل محترم شرکت " جایگاه انرژی های تجدید پذیر در توسعه کشور ها"در ادامه پس از پخش کلیپ با عنوان 

ها و جایگاه آن در ایران پرداختند. اهم موارد مطرح شده به شرح در توسعه کشور انرژی های نوین مهر آباد به تبیین جایگاه انرژی های تجدید پذیر

 زیر است:

 در اساسی اقدامات انجام صورت در شورای عالی انرژی( 91/39/3011)مصوب  3093افق تا کشور در طبیعی گاز مصرف و تولید تراز اساس بر -

 درصد 00 از کشور های نیروگاه راندمان افزایش خانگی، و صنعتی مختلف هایعرصه  در مصرف کاهش طبیعی، گاز استخراج افزایش راستای

 حدود به مگاوات هزار از کمتر از تجدیدپذیر های نیروگاه ظرفیت افزایش درصد، 8درصد به  33 از توزیع و انتقال تلفات درصد، کاهش 53 به

 مگاوات، در هزار سه به مگاوات 3333 از اتمی های نیروگاه ظرفیت افزایش و سوز زغالسنگ نیروگاه مگاوات هزار 5 احداث مگاوات، هزار 95
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 .بود خواهد طبیعی گاز کننده وارد می باشد، بخش این در جهان کننده تولید ایران که دارای بزرگترین ذخایر گاز و سومین 3093 سال

 85.5 برنت نفت دالر و قیمت 933بشکه  نفت معادل اروپا در در صنعت انرژی در صورتیکه قیمت گاز با معادل نفت در نظر گرفته شود )گاز -

 دالر و سنت 05 گاز قیمت حرارتی ارزش براساس درصد افزایش داشته است. 05دالر می باشد(، به طور میانگین در یک ماه گذشته قیمت گاز 

این درحالی است که وزیر محترم نیرو در دولت جدید و  .می باشد سوخت هزینه تومان 9580 برق، هرکیلوات ازاء به تومان، 90333ی نیمای

تومان عنوان می نمایند. این امر مشکالت  953تا  933وزیران سابق قیمت سوخت را از قیمت واقعی برق حذف نموده و قیمت برق را بین 

 متعددی را برای وزارت نیرو و تولیدکنندگان برق بوجود آورده است.

کشور  0سنت می باشد و همواره رقابت برای کاهش این قیمت در دنیا وجود داشته است.  0.0ه های خورشیدی قیمت تمام شده برق نیروگا -

سنت را به  0.0خاورمیانه )قطر، امارات و عربستان( توانسته اند با مدل های مالی و استفاده از پتانسیل خوب تابش، قیمت میانگین تمام شده 

 سنت کاهش دهند. 3.0

درصد صنایع  80درصد مصرف صنایع کوچک و  30درصد مصرف برق استان مربوط به صنایع بوده است ) 00در سال گذشته بر اساس آمار  -

شرکت بزرگ صنعتی استان بوده که عمدتاً محصول خود را به قیمت جهانی در بازار داخل و  90درصد مصرف صنایع بزرگ توسط  80بزرگ(. 

تن توان مالی باال، در تابستان گذشته با اعمال خاموشی برق دچار مشکل شده اند. این شرکت ها در خارج به فروش می رسانند و با وجود داش

 هزار میلیارد تومان از یارانه انرژی استفاده نموده اند.  33.5سال گذشته 

 رم را کاهش داد.با استفاده از سود خالص بورسی شرکت های برتر بورسی درکشور می توان کسری بودجه کشور را پوشش و نرخ تو -

نیروگاه گازی تامین می شود.  8درصد توسط  5نیروگاه سیکل ترکیبی،  0درصد برق استان توسط  19در استان کرمان به طور متوسط،  -

این حلقه چاه کار می کند.  9حلقه چاه داشته است که در حال حاضر تنها با  35نیروگاه باغین که یکی از بزرگترین نیروگاه های استان است، 

 53درصد ظرفیت خود برق تولید می نمایند و در صورت نبود آب  53نمونه بیان کننده این مطلب است که نیروگاه های سیکل ترکیبی با 

 درصد ظرفیت تولید نیروگاه های سیکل ترکیبی با تعطیلی مواجه خواهند بود. 

  دار در آینده ای نه چندان دور استان با مشکل مواجه خواهد شد.با توجه به وابستگی صنایع و کشاوری استان به منابع آب و انرژی پای -

اهتمام  می طلبد که با استفاده هم زمان از انرژی های تجدیدپذیر در حوزه های خانگی، نیمه صنعتی و گیگابایتی به پایداری و تکمیل زنجیره ارزش

 داشته باشیم.

 

 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان 2جهت احداث  چالش های توسعه و زیرساخت های مورد نیاز :2دستورکار

جناب آقای احمدی مدیر عامل محترم شرکت مشاهیر نیروی جنوب و عضو هیات مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کاال و خدمات انرژی 

 ه خورشیدی در استان پرداختند.هزار مگاوات نیروگا 9های تجدیدپذیر )ساتکا( به تشریح زیر ساخت های مورد نیاز جهت احداث 

درصد بوده است. این  80درصد به  53از  9333-9393روند تغییرات سهم انرژی های تجدید پذیر از توسعه ظرفیت تولید برق طی سال های 

خورشیدی استفاده نمود درصد از ظرفیت نیروگاه های  80موضوع بیان می نماید اگر بخواهیم بر اساس روند هدفمند دنیا پیش رویم بایستی حدود 

و  نقشه  برنامه یا به عبارت دیگر ظرفیت نیروگاه های خورشیدی و تجدید پذیر را توسعه داد. اولین و مهمترین اقدام در راستای این هدف، تعیین

 راه می باشد. 

نقشه راه، تامین سرمایه اولیه، تامین زمین، از مهم ترین مسایل و چالش ها پیش روی توسعه نیروگاه های خورشیدی می توان به نبود برنامه و 

 بودجه ساالنه خرید انرژی، تامین تجهیزات، ظرفیت شبکه برق، مجوز محیط زیست اشاره نمود.

 هزار مگاوات برق از نیروگاه های خورشیدی و توسعه نیروگاه های خورشیدی در استان بایستی موارد زیر مد نظر قرار گیرد: 9برای تولید 

هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری اولیه نیاز است که این  03هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی در استان به حدود  9اث جهت احد -

میزان سرمایه می بایست از طرق مختلف تامین گردد. یکی از راه های تامین سرمایه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. فعالیت های 

ویت های تخصیص تسهیالت ارزی دیده شده اند و از آنجائی که باز پرداخت منابع ارزی نیز بصورت ارزی می باشد و خرید برق نیروگاهی در اول

   تولیدی نیروگاه ها توسط دولت بصورت ریالی می باشد در صورت نوسان ارزی امکان بازپرداخت ارزی تسهیالت برای سرمایه گذار مقدور 
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 صورتجلسه و مصوبات شصت و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانفرم 
 (خصوصی بخش و دولت وگوی گفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه تشکیل و ( دستورالعمل2پیوست شماره ))

 

 3011-30-03تاریخ بازنگری:                                    30شماره بازنگری:                                      QMS-RE-57-30  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  5

 

ی شود نظام نامه ضوابط و شرایط پرداخت تسهیالت ریالی صندوق توسعه ملی با اضافه نمودن بخش نیروگاهی به نمی باشد. لذا پیشنهاد م

یالی فعالیت های قابل قبول منابع ریالی اصالح شود و بتوان از منابع ریالی صندوق توسعه ملی برای تخصیص سرمایه مورد نیاز با باز پرداخت ر

 استفاده نمود.تحت عنوان طرح های محیط زیست 

 همچنین فرمول خرید تضمینی برق بر اساس ارزی به جای لحاظ تعدیل سالیانه بر قیمت پایه اصالح گردد. -

ر با تعریف نیروگاه های کوچک مقیاس خانگی به عنوان اشتغال خانگی امکان استفاده از اعتبارات مربوط به اشتغال در بودجه های سنواتی نظی -

، ایجاد اشتغال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریاشتغال بسیج سازندگی و سپاه، اشتغال و توسعه فن آوری  منابع تسهیالت مربوط به

 ستاد توسط خانگی مشاغل لیست به خانگی خورشیدی های نیروگاه به عبارت دیگر بایستی فراهم می شود. بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

 5 خورشیدی های نیروگاه برای سپاه و مستضعفین بسیج به مربوط تسهیالت مجدد شده و تصویب کار اضافه وزارت در مستقر خانگی مشاغل

 مد نظر قرار گیرد. (3011 و 3018 سال بودجه قانون مانند) 3033 سال بودجه قانون در کیلوواتی

 زیست محیطیمگاوات به احداث نیروگاه تجدیدپذیر و لحاظ آن به عنوان بخشی از جرایم  9می شود با الزام صنایع دارای دیماند مصرف باالی  -

 و یا خرید برق تجدید پذیر از بورس انرژی، صنایع بزرگ استان را به سمت سرمایه گذاری در بخش تامین برق تجدیدپذیر سوق داد.

درصد از برق مصرفی خود از محل انرژی های تجدیدپذیر که برای تامین بودجه اجرای آن  93و سازمان های دولتی به تامین  الزام ارگان ها -

 می توان از محل دستورالعمل بودجه سبز و دستورالعمل مدیریت سبز استفاده نمود.

ذار گردیده و یا در شرف واگذاری بوده و کلیه استعالم های آن بانک اطالعاتی از زمین هایی که قبال برای احداث نیروگاه های تجدید پذیر واگ -

به ها اخذ گردیده ولی به دلیل عدم سرمایه گذاری و پیشرفت کار، قرارداد واگذاری لغو گردیده است، تهیه شود و واگذاری این گونه زمین ها 

 حفظ کاربری مورد استفاده برای زمین صورت پذیرد.متقاضیان جدید بدون اخذ استعالم مجدد با توجه به اخذ استعالم های قبلی و 

و استفاده از منابع تسهیالت برقی کردن چاه  3033قانون بودجه سال  35تبصره  "و"قانون رفع موانع تولید و بند  39توجه به ظرفیت ماده  -

 های کشاورزی و سوخت صرفه جویی شده

دگان و تامین کنندگان کاال و خدمات انرژی های تجدیدپذیر )ساتکا( به تاسیس این انجمن سازنمحترم  در ادامه جناب آقای مهندس غفوری دبیر

شرکت سازنده تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر، تامین کننده تجهیزات و همچنین شرکت های فعال در حوزه  933انجمن در اتاق ایران با مشارکت 

در دنیا نیروگاه های خورشیدی خانگی ظرفیت بسیار باالیی برای توسعه نمودند. ره خدمات انرژی های تجدیدپذیر شامل مشاوران و پیمانکاران اشا

( وجود دارد و هزار مگاوات 00با ظرفیت تولید میلیون نیروگاه خورشیدی خانگی و صنعتی کوچک مقیاس ) 9در آلمان حدود  به طوری کهدارند، 

 .ما نیز باید از این فرصت استفاده کنیم

مگاوات را راه اندازی  533کیلووات و مجموع ظرفیت  5هزار نیروگاه خورشیدی خانگی با ظرفیت متوسط  333سال  0استان کرمان می تواند طی 

 کند. 

 مگاوات نیروگاه 033، نمایندکیلووات نیروگاه خورشیدی نصب  933هزار واحد صنعتی واقع در شهرک های صنعتی استان کرمان،  9اگر هر یک از 

و این امکان فراهم خواهد شد تا خاموشی برق برای واحدهای  .خورشیدی روی سقف صنایع در شهرک های صنعتی استان نصب خواهند شد

صنعتی مجهز به نیروگاه های خورشیدی اعمال نشود. لذا پیشنهاد می شود یک شهرک صنعتی در حوزه شرکت توزیع برق شمال و یک شهرک 

ع برق جنوب استان به عنوان پایلوت انتخاب و این طرح را اجرا نمایند این امر سبب خواهد شد بسیاری از واحدهای صنعتی در حوزه شرکت توزی

 صنعتی جدای از خرید تضمین برق تجدیدپذیر به این سمت تشویق شوند.

مگاوات  333های تجدیدپذیر، حداقل  از انرژی سازمان ها درصد از برق مصرفی 93در صورت اجرایی شدن مصوبه هیات وزیران در خصوص تامین 

 .ظرفیت خورشیدی برای ادارات استان قابل اجرا خواهد بود

مگاوات از طریق اجرای مصوبه هیات وزیران  333مگاوات نیروگاه در صنایع،  033مگاوات نیروگاه خانگی،  533در نهایت با برنامه ریزی و احداث 

هزار مگاوات برق  9سال آینده  0طریق ظرفیت های نیروگاهی بزرگ مقیاس خورشیدی می توان طی  مگاوات از 3333ادارات و ارگان ها دولتی و 

 تجدید پذیر در استان را تامین نمود.
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 ی اجراییهای تجدیدپذیر و ارائه راهکارها روی توسعه صنعت انرژی بررسی موانع پیش :3دستور کار 

جمن انرژی های تجدیدپذیر ایران به بیان وضعیت کنونی تولیدکنندگان انرژی تجدیدپذیر و سپس جناب آقای دکتر ترکاشوند نایب رئیس محترم ان

 راهکارهای برون رفت از آن پرداختند.

منظور حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، شامل  وزارت نیرو موظف است بهقانون اصالح الگوی مصرف انرژی  03بر اساس ماده 

ها و  توده )مشتمل بر ضایعات و زائدات کشاورزی، جنگلی، زباله کوچک )تا ده مگاوات(، دریایی و زیست گرمایی، آبی ی، خورشیدی، زمینانرژیهای باد

ربط نسبت به عقد قرارداد بلند مدت  فاضالب شهری، صنعتی، دامی، بیوگاز و بیومس( و با هدف تسهیل و تجمیع این امور، از طریق سازمان ذی

 دیخر یبرا ازیموردن یمنابع مالهمین ماده  0بر اساس تبصره  .ینی از تولیدکنندگان غیردولتی برق از منابع تجدیدپذیر اقدام نمایدخرید تضم

و حفاظت از  ها ندهیآال دیحاصل از عدم تولایجاد شده شده و منافع  ییجو از محل ارزش سوخت صرفه ریدپذیتجد یدیبرق تول ینیتضم

همین قانون، دولت )سازمان  05چنین بر اساس ماده هم .شود پرداخت رویو به وزارت ن نیتأم روگاههاین لیقب نیا یدیبه ازاء برق تول ستیز طیمح

، 3033تا سال  3013بینی نماید. اما در عمل از سال برنامه و بودجه( موظف بوده است که منابع حاصل از این بند را در قوانین بودجه سنواتی پیش

یچ گونه منابعی توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو از محل این قانون برای صنعت تجدیدپذیر تخصیص داده نشده است. عدم تخصیص ه

 گذاران توسط ساتبا شده است.  های سرمایه وضعیت این منابع مانع از بازپرداخت صورت

 آن یو ابزارها یمال نینظام جامع تأم قیمنظور گسترش و تعم  دولت مجاز است بهقانون برنامه توسعه ششم کشور  33ماده  "الف"بر اساس بند 

سازمان  شنهادیکه به پ ییها تیاولو بیرا به ترت شود یم ایشده  یسال قطع انیکه تا پا یو حقوق یقیخود به اشخاص حق یهایمعادل کل بده

اوراق  انونق تی. اوراق مذکور با رعادینما  هیطلبکاران تسو تیانتشار اوراق بهادار با کسب رضا قیقانون برنامه از طر یاجرا انیتا پا شود، یمشخص م

سازمان و وزارت امور  شنهادیکه به پ یا نامه نییو مصون از تورم، طبق آ یبودجه سنوات نیتا سقف مندرج در قوان رانیا یاسالم یبهادار جمهور

رغم اینکه بخشی از مطالبات تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر توسط ساتبا اما علی .ابدی یانتشار م رسد، یم نرایوز أتیه بیبه تصو ییو دارا یاقتصاد

از  90/30/3033مورخ  3033/133/3833بر این اساس وزیر سابق نیرو طی نامه شماره  های دولت )سماد( ثبت گردیده است ودر سامانه ثبت بدهی

به  3033قانون بودجه  5میلیارد تومان اسناد خزانه اسالمی از محل تبصره  508وده است که به میزان سازمان برنامه و بودجه درخواست نم

تاکنون هیچ تخصیصی از این  این درخواست در دوره وزیر جدید نیرو پیگیری نشده و متاسفانه اما ،تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر پرداخت گردد

و در سنوات قبل نیز اسنادی جهت تسویه بدهی های وزارت نیرو به  بودهن 3033ین موضوع محدود به سال محل به نیروگاه داران داده نشده است. ا

 .سرمایه گذاران تجدیدپذیر تخصیص نیافته است

مبنای های خود را بر اساس دستورالعمل ارائه شده توسط ساتبا که بر وضعیت، تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر صورت10تا  19های در فاصله سال

گردید. حساب نیز توسط ساتبا صادر مینمودند و تاییدیه محاسبه و صورتمابین تولیدکنندگان و ساتبا بوده است، به این سازمان ارائه میقرارداد فی

 35ر به کاهش حدود ، ساتبا فرمول قراردادی را مصادره به مطلوب نموده که این تغییر رویه در نحوۀ محاسبۀ فرمول، منج3010اما از ابتدای سال 

ثبت و اعالم غیر واقعی بدهی دولت به تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر در سامانه "های تولیدکنندگان و در نتیجه وضعیتدرصدی مبلغ صورت

تعدیل شده حساب ها در زمان ارائه صورتحساب، صورت03نامه اجرایی ماده شده است. در خصوص ضریب تعدیل نیز از زمان تصویب آئین "سماد

بایست در زمان پرداخت تعدیل شده باشد. عدم اجرای این بند در است؛ این در حالی است که بر اساس نص صریح فرمول مصوب هیات وزیران می

ها شده به ها در چند سال گذشته، سبب کاهش شدید درآمد نیروگاههای ارزی شدید در کشور و بالتکلیفی پرداخت صورت وضعیتکنار جهش

 های دریافتی نیز نیستند.ای که تولیدکنندگان حتی قادر به بازپرداخت اقساط وامنهگو

گذاری در این گذاران به ادامه سرمایههای تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر، عدم تمایل سرمایهوضعیتکلیه موارد فوق موجب عدم بازپرداخت صورت

گذاران و در نتیجه توقف توسعه این صنعت، و ایجاد خسارت به ارائه وام به سرمایه های تجاری و صندوق توسعه ملیصنعت. عدم تمایل بانک

 میلیارد تومانی ناشی از تاخیر و تعدیالت قراردادی شده است. لذا به منظور رفع این مشکالت پیشنهاد می شود اقدامات زیر صورت پذیرد: 9،133

بودجه  35تبصره  "ی"مندرج در بند حاصله از محل سوخت مصرف نشده )صرفه جویی شده( ضمن پیگیری تخصیص منابع  زارت نیروو .3

 سازی منابع درآمدی این بند را انجام دهد. سازی دستورالعمل اجرایی این بند و استفساریه از مجلس جهت شفاف نهاییبا فوریت ، 3033

قانون بودجه را جهت بازپرداخت تمامی  5ع اوراق در نظر گرفته شده در تبصره سازمان برنامه و بودجه بخشی از اسناد خزانه اسالمی و یا هر نو .9
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مطالبات ثبت شده تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر تخصیص دهد. )سازمان برنامه و بودجه مکلف گردد از محل انتشار اوراق بهادار حداکثر تا 

 پذیر را پرداخت نماید.(های تولیدکننده برق تجدیدهای ثبت شده شرکتبدهی 3033پایان سال 

 شده منعقد قراردادهای مفاد اساس بر را 3011 تا 3010 های سال برای برق تولیدکنندگان از دریافتی های وضعیت صورت نیرو وزارت .0

 محاسبه 3011 سال پایان تا تعدیل نمودن لحاظ با مذکور های سال طی معوق های حساب صورت از مانده باقی مبالغ و نماید تایید و محاسبه

 روز به تعدیل فرمول اساس بر سال هر پایان در معوق های حساب صورت نیز، آینده سنوات برای .پرداخت گردد و ثبت سماد سامانه در و

 .گردد بدهی اعالم سماد سامانه در و گردد رسانی

هزار  33خصوصی و خرید برق حاصل از آن؛ برای خرید هزارمگاوات نیروگاه تجدیدپذیر توسط بخش  33کمبود منابع تامین بودجه جهت توسعه 

میلیون بشکه نفت  00هزار میلیارد تومان در سال یا در صورت لحاظ نمودن سوخت صرفه جویی شده معادل  99مگاوات برق تجدیدپذیر، حدود 

هزار  33به منظور تامین منابع مالی جهت توسعه . خام در سال  نیاز است. که باید برای تامین این بودجه منابع درآمدی متنوعی در نظر گرفته شود

 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر اقدامات الزم جهت اجرایی شدن پیشنهادات زیر انجام شود:

 35تبصره  "ی"و فراهم نمودن شرایط جهت فروش برق تجدیدپذیرها به استخراج کنندگان رمز ارزها و اجرایی شدن بند  "تابلوی سبز"ایجاد  .3

 ؛3033جه قانون بود

 یها ی)به جز برقاب ریدپذیبرق تجد دکنندهیتول یها شرکتنظیر  برق گانکنند عرضهمتشکل از  "سبزتابلو "تحت عنوان  ییتابلو گردد یم شنهادیپ 

 یدرصد و ندینما یمصرف برق مصرف م یکه دو برابر الگو یکنندگان برق خانگ رمز ارز، مصرف دکنندهیتول یها شرکت گان نظیرو تقاضاکنند بزرگ(

 .ردیشکل گ یدر بورس انرژ ،بزرگ عی%( از مصرف برق صنا5)به عنوان مثال 

 ؛تشکیل بازارگواهی کربن .9

 برق دکنندگانیتول نام به که را یکربن ییجو صرفه یگواه که گردند موظف شوند، یم کشور در یندگیآال انتشار سبب که یا ندهیآال عیصنا 

  .ندینما یداریخر یانرژ بورس در تقاضا و عرضه ندیفرآ یط شود، یم منتشر ریدپذیتجد

 درصد از خطوط صادراتی برق به هر یک از کشورها به برق تجدیدپذیر؛ 93اختصاص  .0

تجدیدپذیر صادرات برق آن با موضوع  و اجرای آیین نامه اجرایی 30/30/3010مورخه  10/99391/93/333وزیر محترم نیرو به شماره مصوبه 

با موضوع اصالح مقررات تامین برق مراکز استخراج رمزارزها در  30/35/3018مورخ ه  55000/ ت 58300و مصوبه شماره  توسط بخش خصوصی

 اسرع وقت با کسب نظر بخش خصوصی عملیاتی گردند.

 

ضمن تشکر از اتاق بازرگانی که عالوه  کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمیمحترم رئیس جناب آقای دکتر پورابراهیمی در ادامه این نشست 

موارد زیر  بر پیگیری موضوعات بنیادی استان نقش ملی مؤثری را در طرح موضوعات و ارائه پیشنهادات به شورای گفت و گوی ملی ایفا می نمایند،

 را مطرح نمودند:

ر عدم توازن تولید و مصرف برق وارد شده که اگر یک دهم آن های گذشته هزینه بسیار سنگینی به اقتصاد کشور به دلیل بی تدبیری د در طول ماه

 .را صرف انرژی های تجدیدپذیر می کردیم، هزینه ها کاهش می یافت

برق مصرفی کولرهای  بیان داشتند با تاکید بر برخی مسائل و مدیریت ها در حوزه انرژی و انتقاد از نبود مدیریت اقتصاد انرژی در وزارت نیرو ایشان

هزار مگاوات قابل کنترل کردن است که فقط نیاز به تصمیم و راهبرد دارد که بدنه وزارت نیرو با تصمیمات معادل سازی بیگانه  0شور، آبی ک

  .هستند

عضای کمیسیون اقتصادی و نمایندگان شده ایم. جلسات متعددی تاکنون با ا پذیر تجدید انرژی تولید جدیدی در  دوره وارد سیزدهم دولت در

شناسی از اقدامات  آسیبه و گزارشی از های بخش خصوصی صنعت برق تجدیدپذیر با حضور وزیر نیرو و معاونین وی برگزار شد ها و سندیکا کلتش

در کمیسیون اقتصادی با وزیر نیرو در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است. در عدم توجه به صنعت برق قبل های  وزارت نیرو در دولت

هزار  33سال آینده معادل دو برابر تعهدات برنامه ششم توسعه ظرفیت نیروگاه برق تجدیدپذیر ساخته شود که این میزان  0ظرف  توافق شد که

 مگاوات است.
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های مرتبط با بخش اقتصاد انرژی به صورت یک کار مشترک بین کمیسیون اقتصادی و  مدلمقرر شده است در حوزه اجرایی شدن این تصمیمات 

تجدیدپذیر  برق دوره آغاز تحول در حوزه 3033و سالهای صنعت برق عملیاتی شود  ها و سندیکا رو و نمایندگان بخش خصوصی تشکلوزارت نی

  .خصوص ظرفیت استان کرمان بسیار مناسب است این در و خواهد بود

هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری  0حدود و با ان بزرگترین شهرک تولید تجهیزات نیروگاهی تجدیدپذیر برای اولین بار در کشور در استان کرم

و می توان تعهدات  مجوزهای آن صادر شده و فرایند تولید انرژی از ماه های آینده آغاز می شود است.راه اندازی در حال مستقیم در استان کرمان 

 هزار مگاوات افزایش داد و به زودی کرمان قطب تولید تجهیزات و نصب تجهیزات حوزه تجدید پذیر خواهد شد. 0نصب را در سال تا 

در کمیته اقتصاد انرژی کمیسیون اقتصادی شرکت و  می خواهیم تا با همراهی اتاق بازرگانیدو تشکل مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر از 

 .نمایندپیشنهادات خود را به این کمیسیون ارائه 

همچنین به منظور تکمیل گزارش واحد های راکد و نیمه فعال استان، گزارش سازمان های جهاد کشاورزی شمال استان و صنعت، معدن و تجارت 

 جنوب استان در جلسه آتی شورای گفتگو ارائه شود.

ترم مجمع نمایندگان استان نیز ضمن تشکر از اقدامات خوبی که در استان با محوریت اتاق در این نشست نیز جناب آقای حسن پور رئیس مح

 بازرگانی انجام می شود اتاق کرمان را به عنوان زینتی در میان اتاق های کشور دانستند و موارد زیر را بیان نمودند:

های پنهان باید همه موارد را در نظر گرفت. کشور ما در حال تحریم استان در حال جهش بزرگ اقتصادی است. در بحث حامل های انرژی و هزینه 

است و بایستی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در چگونگی کاهش مصرف انرژی استفاده کرد. پیشنهاد می شود در جلسات شورای گفت وگو از 

 دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری دعوت شود.

شورای گفت و گو که با حضور استاندار در سطح کالن برگزار می شود جلساتی به صورت مجازی و آنالین نیز به پیشنهاد می شود متناظر جلسات 

 طور هم زمان در سطح فرمانداران و بخشداران و همه مجموعه های صنعتی برگزار شود تا از مشکالت و مسائل مطرح شده مطلع شوند. 

مباحث مطرح شده در جلسه را به شرح زیر جمعبندی و پیشنهادات شورا  رئیس و محترم استاندارد در انتهای جلسه نیز جناب آقای دکتر زینی ون

 مطرح شده مورد تصویب قرار گرفت.

های  رای احداث نیروگاهبدر استان برای واگذاری زمین و حمایت از سرمایه گذاری  .مشکل در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، سرمایه گذاری نیست

، اگر مسائل مربوط به تحریم ها پیش نیامده بود 10محدودیتی نداریم. با توجه به استقبال خوب از حوزه انرژی خورشیدی در سال خورشیدی هیچ 

 .امروز از هدفگذاری های تعیین شده در برنامه های کالن کشور جلوتر بودیم

هزار مگاوات برق از انرژی خورشیدی یک 9ذاری تولید گ هدفی است و سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر سرمایه گذاری جذاب

روز آفتابی بیش از این اعداد است که ضمن تالش برای نیروگاه های کوچک باید راه اندازی  033گذاری حداقلی است زیرا ظرفیت کرمان با  هدف

 .ت و منازل خانگی را گسترش دهیماپنل های خورشیدی در ادار

ی انتخاب دو شهرک صنعتی در استان برای توسعه نیروگاه های خورشیدی و عدم قطع برق واحدهای صنعتی مجهز به از پیشنهاد انجمن ساتکا برا

 . خواهیم کردنشستی در این خصوص در استانداری کرمان برگزار می کنیم و نیروگاه خورشیدی استقبال 
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 مصوبات 

 

 مصوبات استانی

 تصمیماتتصمیم/ جلسه عنوان دستور ردیف

3 

 :9دستورکار

چالش های توسعه و 

زیرساخت های مورد 

 9نیاز جهت احداث 

هزار مگاوات نیروگاه 

 خورشیدی در استان

 

پیشنهاد می شود صنایع بزرگ استان بخشی از برق مصرفی خود را با خرید برق تجدیدپذیر از بورس انرژی تامین 

 نمایند.

9 

از باناک اطالعااتی   با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیریت امور اراضی ساازمان جهااد کشااورزی    

برای احداث نیروگاه های تجدید پذیر واگذار گردیده و یا در شرف واگذاری بوده و کلیه استعالم  زمین هایی که قبالً

قرارداد واگذاری لغو گردیده اسات، تهیاه    ها اخذ گردیده ولیکن به دلیل عدم سرمایه گذاری و پیشرفت کار نآهای 

بادون اخاذ اساتعالم     احداث نیروگاه های تجدیدپذیر ضیان جدیدواگذاری این گونه زمین ها به متقاشود. همچنین 

 ( صورت گیرد.با توجه به اخذ استعالم های قبلی و حفظ کاربری مورد استفاده برای زمین)مجدد 

0 

از طریق بخش های  سال 0رق تجدید پذیر در استان طی هزار مگاوات ب 9پیشنهاد می شود برنامه ریزی برای تولید 

 خانگی، صنعتی، ادارات دولتی و نیروگاهی به شرح زیر انجام و عملیاتی شود:

 کیلووات  5هزار نیروگاه خورشیدی خانگی با ظرفیت متوسط  333مگاوات از طریق راه اندازی  533تامین  -

واحد صنعتی واقع در شهرک نیروگاه خورشیدی بر روی سقف هزار  9ندازی مگاوات از طریق راه ا 033تامین  -

 کیلووات 933 با متوسط ظرفیتهای صنعتی استان 

مصوبه هیات وزیران در  نمودناجرایی مگاوات از طریق الزام سازمان های استان به  333تامین حداقل  -

  یدپذیراز انرژی های تجد سازمان ها درصد از برق مصرفی 93خصوص تامین 

 مگاوات از طریق ظرفیت های نیروگاهی بزرگ مقیاس خورشیدی  3333تامین  -

0 

به منظور توسعه نیروگاه های خورشیدی و همچنین جلوگیری از تبعات ناشی از خاموشی برق صنایع استان 

نیروگاه به عنوان پایلوت انتخاب و  )در حوزه شمال و جنوب استان(دو شهرک صنعتی در استانپیشنهاد می شود 

برق واحدهای صنعتی دارای نیروگاه های شده  و نصب  شهرک هاواقع در این خورشیدی روی سقف صنایع 

 .خورشیدی قطع نشود
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  :0دستورکار

چالش های توسعه و 

زیرساخت های مورد 

 9نیاز جهت احداث 

هزار مگاوات نیروگاه 

 خورشیدی در استان

 

   در توسعه نیروگاه های خورشیدی و تاامین بارق تجدیاد پاذیر پیشانهاد      به منظور استفاده از ظرفیت صنایع بزرگ 

مگاوات ملزم باه احاداث نیروگااه خورشایدی شاده و بخشای از بارق         9صنایع دارای دیماند مصرف باالی می شود 

هزیناه  همچنین به منظور تشویق صنایع باه احاداث نیروگااه خورشایدی،      مصرفی خود از این طریق تامین نمایند.

های خورشیدی در واحدهای تولیدی آالینده به عنوان اقدام برای رفع آالیندگی یا جبران آالیندگی و  احداث نیروگاه

قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده  90قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده 08ماده  3کسر عوارض آالیندگی )تبصره 

لحاظ  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت( 05ها )بند )د( ماده  جبران زیان ناشی از آلودگیو نیز  (3033مصوب 

 د .نرفته شوقانون هوای پاک( در نظر گ 35ماده جایگزین فضای سبز )و این نیروگاه ها به عنوان شده 

9 

از محال مناابع صاندوق توساعه ملای      تجدیاد پاذیر خورشایدی    های نیروگاه  وسعهتمین سرمایه جهت ه منظور تاب

 پیشنهاد می شود:

نمودن بخش نیروگاهی به نظام نامه ضوابط و شرایط پرداخت تسهیالت ریالی صندوق توسعه ملی با اضافه  .3

فعالیت های قابل قبول منابع ریالی اصالح شود و بتوان از منابع ریالی صندوق توسعه ملی برای تخصیص 

 سرمایه مورد نیاز با باز پرداخت ریالی تحت عنوان طرح های محیط زیست استفاده نمود.

 قیمت پایه اصالح شود.فرمول خرید تضمینی برق بر اساس ارزی بجای لحاظ تعدیل سالیانه بر  .9

بانک عامل تخصصی جهت ارایه تسهیالت مربوط به طرح های تجدیدپذیر صندوق توسعه ملی در جهت تسریع  .0

به رسیدگی به درخواست ها با توجه به نیاز به طرح های توجیهی و نوع عملکرد تقریبا یکسان در بخش انرژی 

 های تجدید پذیر معرفی شوند.

0 

از اعتبارات مربوط به اشتغال در بودجه های سنواتی با تعریف نیروگاه های کوچک مقیاس خانگی به منظور استفاده 

 هاای  به عنوان یکی از راهکارهای توسعه نیروگاه های خورشیدی پیشنهاد می شود نیروگاه به عنوان اشتغال خانگی

از اضافه شده تاا بتاوان    خانگی مشاغل لیست کار به وزارت در مستقر خانگی مشاغل توسط ستاد خانگی خورشیدی

منابع تسهیالت مربوط به اشتغال بسیج سازندگی و سپاه، اشتغال و توسعه فن آوری معاونت علمی و فناوری ریاست 

 به منظور توسعه نیروگاه های خورشیدی استفاده نمود. ال بنیاد مستضعفان انقالب اسالمیجمهوری و ایجاد اشتغ

0 

، 3033 بودجاه  قانون درکیلو واتی  5سازندگی برای ایجاد نیروگاه های خورشیدی  بسیج تسهیالت با توجه به حذف

ماد نظار قارار     (3011 و 3018 ساال  بودجه قانون مانند) 3033 سال بودجه قانون در تسهیالت این مجدد تصویب

 گیرد.  
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    نیروگااه هاای خورشایدی پیشانهاد     به منظور تشویق به سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپاذیر و توساعه   

 می شود منابع تسهیالت برقی نمودن چاه های کشاورزی و سوخت صرفه جویی شده پیگیری شود.

( قانون رفع مواناع  39های کشاورزی از محل ظرفیت ماده ) اجرای طرح تأمین برق چاهراستای تسریع و تسهیل در )

 ر(پذیر و ارتقای نظام مالی کشو تولید رقابت
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  :0تور کار دس

روی  بررسی موانع پیش

توسعه صنعت 

های تجدیدپذیر  انرژی

ی و ارائه راهکارها

 اجرایی
 

شدید درآمد به منظور رفع مشکالت مربوط به مطالبات سرمایه گذاران انرژی های تجدیدپذیر که موجب کاهش 

پیشنهاد می شود اقدامات زیر فعاالن این حوزه، عدم تمایل به سرمایه گذاری، توقف توسعه این صنعت شده است 

 صورت پذیرد:

مندرج در حاصله از محل سوخت مصرف نشده )صرفه جویی شده( ضمن پیگیری تخصیص منابع  زارت نیروو .3

سازی دستورالعمل اجرایی این بند و استفساریه از مجلس  نهاییبا فوریت ، 3033بودجه  35تبصره  "ی"بند 

 را انجام دهد.سازی منابع درآمدی این بند  جهت شفاف

جهت تسویه بدهی های وزارت نیرو به سرمایه اسناد خزانه اسالمی با توجه به عدم تخصیص اوراق بهادار و  .9

سازمان برنامه و ، های تولیدکنندگان برق تجدیدپذیروضعیتر و عدم بازپرداخت صورت گذاران تجدیدپذی

قانون بودجه را جهت  5نظر گرفته شده در تبصره بودجه بخشی از اسناد خزانه اسالمی و یا هر نوع اوراق در 

مکلف گردد از محل داده و بازپرداخت تمامی مطالبات ثبت شده تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر تخصیص 

های تولیدکننده برق تجدیدپذیر را های ثبت شده شرکتبدهی 3033انتشار اوراق بهادار حداکثر تا پایان سال 

 . پرداخت نماید

 اساس بر را 3011 تا 3010 های سال برای برق تولیدکنندگان از دریافتی های وضعیت صورت ونیر وزارت .0

 سال طی معوق های حساب صورت از مانده باقی مبالغ و نماید تایید و محاسبه شده منعقد قراردادهای مفاد

 برای .پرداخت گردد و ثبت سماد سامانه در و محاسبه 3011 سال پایان تا تعدیل نمودن لحاظ با مذکور های

 در و گردد رسانی روز به تعدیل فرمول اساس بر سال هر پایان در معوق های حساب صورت نیز، آینده سنوات

 گردد. بدهی اعالم سماد سامانه

0 

هزارمگاوات نیروگاه تجدید پذیر در کشور به روش های زیر تامین  33پیشنهاد می شود منابع مالی جهت توسعه 

 گردد.

و فراهم نمودن شرایط جهت فروش برق تجدیدپذیرها به استخراج کنندگان رمز ارزها و  "تابلوی سبز"ایجاد  .3

 3033قانون بودجه  35تبصره  "ی"اجرایی شدن بند 

)به جز  ریدپذیبرق تجد دکنندهیتول یها شرکتنظیر  برق گانکنند عرضهمتشکل از  "سبزتابلو "تحت عنوان  ییتابلو

که دو برابر  یکنندگان برق خانگ رمز ارز، مصرف دکنندهیتول یها شرکت گان نظیرقاضاکنندو ت بزرگ( یها یبرقاب

 یدر بورس انرژ ،بزرگ عی%( از مصرف برق صنا5)به عنوان مثال  یدرصد و ندینما یمصرف برق مصرف م یالگو

 .ردیشکل گ

 تشکیل بازارگواهی کربن .9

 به که را یکربن ییجو صرفه یگواه که گردند موظف شوند، یم کشور در یندگیآال انتشار سبب که یا ندهیآال عیصنا

  .ندینما یداریخر یانرژ بورس در تقاضا و عرضه ندیفرآ یط شود، یم منتشر ریدپذیتجد برق دکنندگانیتول نام

 درصد از خطوط صادراتی برق به هر یک از کشورها به برق تجدیدپذیر؛ 93اختصاص  .0

آن باا   و اجارای آیاین ناماه اجرایای     30/30/3010مورخاه   10/99391/93/333وزیر محترم نیرو به شماره مصوبه 

 30/35/3018ماورخ   ه 55000/ ت 58300و مصوبه شماره  توسط بخش خصوصیتجدیدپذیر صادرات برق موضوع 

با موضوع اصالح مقررات تامین برق مراکز استخراج رمزارزها در اسرع وقت با کسب نظر بخاش خصوصای عملیااتی    

 گردند.
 


