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 24/07/1400 تاریخ تهیه گزارش رویه اجرایی شناسه

 عنوان موضوع
در راستای  های اجراییانرژی های تجدید پذیر در استان و ارائه راهکار صنعت سی موانع پیش روی توسعهبرر

 صنعتاین توسعه 

مرجع طرح 

 موضوع

 کرمان دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

 نجمن انرژی های تجدید پذیر ایرانا

 )ساتکا( انجمن سازندگان و تامین کنندگان کاال و خدمات انرژی های تجدیدپذیر

 شرح موضوع

انرژی های  ،رویه آنها اشی از استفاده بیبا در نظر گرفتن محدودیت های منابع انرژی فسیلی و نیز مشکالت زیست محیطی ن

نگاهی به میزان ظرفیت نصب سالیانه آنها و مقایسه  تجدید پذیر نقشی بی بدیل در آینده تامین انرژی دنیا خواهند داشت.

ظرفیت منصوبه آنها با انرژی های غیر تجدید پذیر تا حد زیادی این اهمیت را بر ما آشکار می سازد. بر اساس اطالعات موجود 

مگاوات بوده است. از طرف دیگر، از سال  200,000 بیش از 2019رژی های تجدید پذیر در سال میزان ظرفیت منصوبه ان

درصد ظرفیت نصب سالیانه انرژی الکتریکی را به خود  50از  به بعد ظرفیت منصوبه سالیانه تجدید پذیرها بیش 2012

 درصد افزایش یافته است. 75به  2019اختصاص داده که این ظرفیت در سال 

این میان کشورهای همسایه ایران علی رغم دارا بودن منابع سرشار نفت و گاز، حرکت به سوی انرژی های تجدید پذیر را  در

در مقایسه با این  این در حالیست که ؛ناپذیر دانسته و برنامه های بسیار جدی را در این زمینه تدوین نموده اند باجتنا

مگاوات است و با احتساب ظرفیت در حال ساخت، مجموع ظرفیت  840حدود کشورها، ظرفیت فعلی منصوبه کشور ایران 

 مگاوات خواهد رسید. 900منصوبه کشور تا پایان برنامه توسعه ششم به 

در کشور ما به طور خاص تجدید پذیر ها دارای نقاط قوت فراوانی هستند که از جمله آنها می توان به پتانسیل باالی انرژی 

های تجدید پذیر در کشور، آثار مثبت زیست محیطی، هماهنگی تولید آنها با پیک مصرف کشور، ایجاد معیشت در مناطق 

)توسعه نیروگاه های تجدید پذیر مگاواتی و تولید برق در محل مصرف( اشاره  محروم مرزی، ایجاد اشتغال و تولید پراکنده

 نمود.

در بین  عالوه بر این های تجدیدپذیر، ظرفیت باالیی داردکه در حوزه انرژیاز جمله استانهاییست استان کرمان از طرفی 

در پیک سایی، کاهش تلفات شبکه و  آن گهای فراوان از جمله نقش پررنیتهای تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی با مزانرژی

  .هاستپدافند غیر عامل، مزایای زیست محیطی، سرعت نصب باال و غیره، جزو اولویت

های نو ایران ررسی پتانسیل تابش خورشیدی مناطق مختلف ایران و تدوین نقشه پتانسیل خورشیدی توسط سازمان انرژیب

ا هایی قرار گرفته است که بیشترین تابش خورشیدی ر وسیعی از استان کرمان در بخشهای  دهد که بخش )سانا( نشان می

باشد. این استان به طور متوسط کیلووات ساعت در متر مربع در روز می 4/5 تا 2/5 بین مناطق این در تابش. کنندمی جذب

مند های خورشیدی بهرهای جهت احداث نیروگاهکند. لذا، استان کرمان از امتیاز ویژهروز آفتابی در سال را تجربه می 300

 .باشدمی

که تحقق آن عالوه در استان  اما متاسفانه علی رغم وجود پتانسیل های باالی احداث و بهره برداری از نیروگاه های تجدید پذیر

برداری در مناطق محروم از بحران خاموشی، می تواند منجر به ایجاد اشتغال در مراحل ساخت و بهره بر کمک شایان به عبور 

استان، جلوگیری از مصرف آب در نیروگاه های فسیلی، ایجاد اشتغال جایگزین و نهایتا مقابله با آثار نامطلوب زیست محیطی 

عدم توجه کافی دولت  عدم اجرای درست قوانین موجود دراین حوزه و ناشی از استفاده از سوخت های فسیلی گردد، متاسفانه

 .وسعه این صنعت گردیده استتر سالیان گذشته مانع بهره مندی از مزایای به این صنعت د

ایرادات و 

 مشکالت مطروحه

منظور حمایت از گسترش استفاده از  وزارت نیرو موظف است به ،قانون اصالح الگوی مصرف انرژی 61بر اساس ماده  .1

توده کوچک )تا ده مگاوات(، دریایی و زیستگرمایی، آبیمنابع تجدیدپذیر انرژی، شامل انرژیهای بادی، خورشیدی، زمین
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ها و فاضالب شهری، صنعتی، دامی، بیوگاز و بیومس( و با هدف )مشتمل بر ضایعات و زائدات کشاورزی، جنگلی، زباله

برق از تولیدکنندگان  ربط نسبت به عقد قرارداد بلند مدت خرید تضمینیمیع این امور، از طریق سازمان ذیتسهیل و تج

برق  ینیتضم دیخر یبرا ازیموردن یمنابع مالهمین ماده،  3بر اساس تبصره  .اقدام نماید (از منابع تجدیدپذیر)غیردولتی 

و حفاظت از  هاندهیآال دیحاصل از عدم تولایجاد شده شده و منافع  ییجواز محل ارزش سوخت صرفه ریدپذیتجد یدیتول

هم چنین بر اساس ماده  .می شود پرداخت رویو به وزارت ن نیتأم روگاههاین لیقب نیا یدیبه ازاء برق تول ستیزطیمح

منابع حاصل از این بند را در قوانین بودجه سنواتی  همین قانون، دولت )سازمان برنامه و بودجه( موظف بوده است که 75

، هیچ گونه منابعی توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو 1400تا سال  1390پیش بینی نماید؛ اما در عمل از سال 

 رتاز محل این قانون برای صنعت تجدیدپذیر تخصیص داده نشده است. عدم تخصیص این منابع مانع از باز پرداخت صو

 ،قانون برنامه توسعه ششم کشور 10گذاران توسط ساتبا شده است. ضمنا بر اساس بند الف ماده های سرمایهوضعیت

خود به  یهای معادل کل بده، آن یو ابزارها یمال نینظام جامع تأم قیمنظور گسترش و تعم دولت مجاز است به

سازمان مشخص  شنهادیکه به پ ییهاتیاولو بیرا به ترت شودیم ایشده  یسال قطع انیکه تا پا یو حقوق یقیاشخاص حق

. اوراق مذکور با دینما هیطلبکاران تسو تیانتشار اوراق بهادار با کسب رضا قیاز طر ،قانون برنامه یاجرا انیتا پا شود،یم

و مصون از تورم، طبق  یبودجه سنوات نیتا سقف مندرج در قوان رانیا یاسالم یاوراق بهادار جمهور انونق تیرعا

اما  .ابدییانتشار م رسد،یم رانیوز أتیه بیبه تصو ییو دارا یسازمان و وزارت امور اقتصاد شنهادیکه به پ یانامهنییآ

علیرغم اینکه بخشی از مطالبات تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر توسط ساتبا در سامانه ثبت بدهیهای دولت )سماد( ثبت 

از سازمان برنامه و  23/03/1400مورخ  1800/901/1400ین اساس وزیر سابق نیرو طی نامه شماره بر ا گردیده است و

 1400قانون بودجه  5میلیارد تومان اسناد خزانه اسالمی از محل تبصره  538بودجه درخواست نموده است که به میزان 

تاکنون  یر جدید نیرو پیگیری نشده و متاسفانهاین درخواست در دوره وز ،به تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر پرداخت گردد

نمی  1400هیچ تخصیصی از این محل به نیروگاه داران داده نشده است. شایان ذکر است که این موضوع محدود به سال 

باشد و در سنوات قبل نیز اسنادی جهت تسویه بدهی های وزارت نیرو به سرمایه گذاران تجدیدپذیر تخصیص نیافته 

 .است

وضعیتهای خود را بر اساس  ، تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر صورت97تا  92های  به ذکر است در فاصله سال الزم

مابین تولیدکنندگان و ساتبا بوده است به این سازمان ارائه  دستورالعمل ارائه شده توسط ساتبا که بر مبنای قرارداد فی

، ساتبا فرمول 1397گردید. اما از ابتدای سال  توسط ساتبا صادر میحساب نیز  مودند و تاییدیه محاسبه و صورتن می

درصدی مبلغ  15قراردادی را مصادره به مطلوب نموده که این تغییر رویه در نحوۀ محاسبۀ فرمول، منجر به کاهش حدود 

ق تجدیدپذیر در ثبت و اعالم غیر واقعی بدهی دولت به تولیدکنندگان بر وضعیتهای تولیدکنندگان و در نتیجه صورت

ها در  ، صورتحساب61نامه اجرایی ماده  سامانه سماد شده است. ضمنا در خصوص ضریب تعدیل نیز از زمان تصویب آئین

بایست در  حساب تعدیل شده است؛ این در حالی است که بر اساس فرمول مصوب هیات وزیران می زمان ارائه صورت

های ارزی شدید در کشور و بالتکلیفی پرداخت  ین بند در کنار جهشزمان پرداخت تعدیل شده باشد. عدم اجرای ا

ای که تولیدکنندگان  به گونهاست ها شده  ها در چند سال گذشته، سبب کاهش شدید درآمد نیروگاه صورت وضعیت

 های دریافتی نیز نیستند. حتی قادر به بازپرداخت اقساط وام

های تجاری  های تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر، عدم تمایل بانک یتوضع کلیه موارد فوق موجب عدم بازپرداخت صورت

میلیارد تومانی ناشی از تاخیر و تعدیالت  2,900ایجاد خسارت  ،گذاران و صندوق توسعه ملی به ارائه وام به سرمایه

شده  توسعه این صنعتگذاری در این صنعت و در نتیجه توقف  عدم تمایل سرمایه گذاران به ادامه سرمایه و قراردادی

 است.

هزارمگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با محوریت بخش خصوصی در دستور  10توسعه  وزیر محترم نیرو، برنامه آتیبر اساس  .2
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هزار مگاوات است. الزم به ذکر  10کار وزارت نیرو قرار دارد. مهم ترین بخش این برنامه، تامین بودجه برای خرید برق 

در صورت لحاظ یا  و در سال میلیارد تومانهزار  22حدود ز برای خرید این میزان برق تجدیدپذیر است که مبلغ مورد نیا

میلیون بشکه نفت خام در سال است. لذا برای تامین این بودجه می بایست  34نمودن سوخت صرفه جویی شده معادل 

  .منابع درآمدی متنوعی در نظر گرفته شود

 سرمایه تومان میلیارد هزار 30 (حدود) میزان به استان در خورشیدی پذیر تجدید نیروگاه مگاوات هزار 2 احداث جهت .3

 باز نجائیکهآ از هم چنین. گردد تامین مختلف طرق از بایست مینیز  سرمایه میزان این کهاست؛  نیاز اولیه گذاری

 صورت در است، ریالی صورته ب دولت توسط ها نیروگاه تولیدی برق خرید و بوده ارزی صورته ب نیز ارزی منابع پرداخت

 .باشد نمی مقدور گذار سرمایه برای تسهیالت ارزی بازپرداخت امکان ارزی نوسان

عدم استفاده از اعتبارات مربوط به اشتغال در بودجه های سنواتی با تعریف نیروگاه های کوچک مقیاس خانگی به عنوان  .4

 اشتغال خانگی

 سرمایه گذاری صنایع بزرگ در بخش تامین برق تجدید پذیرعدم  .5

مجوز های مربوط به دریافت زمین مورد نیاز نیروگاه های برای دریافت طوالنی بودن روند اخذ استعالم ها تعدد و  .6

 تجدیدپذیر از منابع طبیعی و امور اراضی 

بندی جلسه جمع

کارگروه تخصصی 

)کارشناسی( به 

 تاریخ

07/07/1400 

12/07/1400 

22/07/1400 

انرژی  ایران به عنوان کشوری در حال توسعه با دارا بودن منابع غنی انرژی های تجدید پذیر و نیز با استفاده روز افزون از منابع

زمینه  این تجدید ناپذیر، نیازی مبرم به کم کردن استفاده از منابع انرژی تجدید ناپذیر و برنامه ریزی های خرد و کالن در

و ... می  ی خورشیدیژدارد. یکی از راهکار های بهبود در روند مصرف انرژی، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر از جمله انر

 .باشد. رویکردی که نتایج آن در نیل به اهداف توسعه پایدار اثبات شده است

های شورای جدیدپذیر در کشور به عنوان یکی از اولویتهای تولید برق تتوسعه و تقویت زیرساختبنابراین با توجه به اینکه 

دبیرخانه شورا به موجب وظیفه قانونی خود، به بررسی موضوع و برگزاری  ،نیز می باشدوگوی دولت و بخش خصوصی گفت

 اقدام نمود.  22/07/1400و  07/07/1400،12/07/1400جلسات کارشناسی در تاریخ 

شرکت انرژی های نوین  و هم چنین نمایندگانی از اندیشکده انرژی اتاق نمایندگانی از و دبیر کل، این جلسات با حضور ریاست

توسعه نیروگاه های و مهندسی کرمان نماد نیرو، شرکت مشاهیر نیروی جنوب،  مهرآباد، شرکت توسعه فراگیر، شرکت فنی

ن، دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق نظارت شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرما تجدید پذیر، مهندسی و

امور اجتماعی منابع  جنوب استان کرمان، انجمن شرکت های دانش بنیان استان کرمان، انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران،

انرژی های ن و تامین کنندگان کاال و خدمات اانجمن سازندگ اندیشکده انرژی، دیورای راهبرشی وزارت نیرو و رژآب و ان

پیگیری تولید و تامین تجهیزات مورد نیاز واحدهای در "سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان و کمیته  ،تجدید پذیر

مکان یابی و "منابع طبیعی و آبخیزداری استان و کمیته  ،"دست احداث و توسعه واحدهای موجود انرژی های خورشیدی

هدایت سرمایه گذاران و "شرکت برق منطقه ای استان و کمیته و  "ی خورشیدیتامین واحدهای متقاضی تولید انرژی ها

در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و ، "صدور مجوز واحدهای متقاضی تولید انرژی های خورشیدی

گردید پیشنهادات زیر کشاورزی تشکیل و پس از بحث و بررسی، با توجه به اهمیت موضوع در جهت رفع موانع موجود، مقرر 

 .در صحن اصلی جلسه شورای گفت و گو مطرح گردند

 پیشنهادات

مندرج در حاصله از محل سوخت مصرف نشده )صرفه جویی شده( ضمن پیگیری تخصیص منابع  موظف گردد وزارت نیرو −

استفساریه از مجلس جهت سازی دستورالعمل اجرایی این بند و نهاییبا فوریت ، 1400بودجه قانون  15بند »ی« تبصره 

 این بند را انجام دهد. ،سازی منابع درآمدیشفاف

قانون  5سازمان برنامه و بودجه مکلف گردد بخشی از اسناد خزانه اسالمی و یا هر نوع اوراق در نظر گرفته شده در تبصره  −

سازمان هم چنین  صیص دهد.تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر تخبه بودجه را جهت بازپرداخت تمامی مطالبات ثبت شده 
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های  های ثبت شده شرکت بدهی 1400مکلف گردد از محل انتشار اوراق بهادار حداکثر تا پایان سال  نیز برنامه و بودجه

 تولیدکننده برق تجدیدپذیر را پرداخت نماید. 

 های طرح عنوان تحت ریالی پرداخت باز با نیاز مورد سرمایه تخصیص برای ملی توسعه صندوق ریالی منابع از استفاده −

 فعالیت به نیروگاهی بخش نمودن اضافه و ریالی تسهیالت پرداخت و شرایط ضوابط نامه نظام اصالح یا و زیست محیط

 ریالی منابع قبول قابل های

معاونت علمی و فناوری وری آاستفاده از منابع تسهیالت مربوط به اشتغال بسیج سازندگی و سپاه، اشتغال و توسعه فن  −

استفاده از اعتبارات مربوط به اشتغال در در راستای  بنیاد مستضعفان انقالب اسالمیایجاد اشتغال و  ریاست جمهوری

 بودجه های سنواتی با تعریف نیروگاه های کوچک مقیاس خانگی به عنوان اشتغال خانگی

 شده جویی صرفه سوخت و کشاورزی های چاه کردن برقی تسهیالت منابع از استفاده −

 مئجرا از بخشی عنوان به نآ لحاظ و تجدیدپذیر نیروگاه احداث به مگاوات 2 باالی مصرف دیماند دارای صنایع الزام −

سرمایه گذاری صنایع بزرگ در بخش تامین برق در راستای  انرژی بورس از پذیر تجدید برق خرید یا و زیستی محیط

 تجدید پذیر

را بر اساس  1399تا  1397های  های دریافتی از تولیدکنندگان برق برای سال وضعیت وزارت نیرو مکلف گردد صورت  −

 در سال ،های معوق تولیدکنندگان برق مبالغ باقی مانده از صورتحسابهم چنین  مفاد قراردادی محاسبه و تایید نماید.

برای سنوات آینده  سامانه سماد ثبت گردد.در  محاسبه و 1399ال عدیل تا پایان سبا لحاظ نمودن ت 1399تا  1397های 

و در سامانه سماد اعالم بدهی  شدهحسابهای معوق در پایان هر سال بر اساس فرمول تعدیل به روز رسانی  نیز، صورت

 گردد.

  پایه قیمت بر سالیانه تعدیل لحاظ جایه ب ارز اساس بر برق تضمینی خرید فرمول اصالح −

 در تسریع به منظور ملی توسعه صندوق تجدیدپذیر های طرح به مربوط تسهیالت هائار جهت تخصصی عامل بانک تعیین −

 تجدید های یژانر بخش درمورد نیاز  یکسان تقریبا عملکرد نوع و توجیهی های طرح به توجه با) درخواستها به رسیدگی

 (پذیر

 نیز موارد زیر پیشنهاد می گردد: نیرو زارتو نامه آتیراستای اجرایی شدن بر در −

 هایشرکت برق کنندهعرضه تابلو این در. گیرد شکل انرژی بورس در "سبز تابلو" عنوان تحت تابلویی •

 ارز، رمز تولیدکننده هایشرکت ،تقاضاکننده ،(بزرگ هایبرقابی جز به) تجدیدپذیر برق تولیدکننده

 از( %5 مثال عنوان به)  درصدی و نمایندمی مصرف برق مصرف الگوی برابر دو که خانگی برق کنندگانمصرف

 قرار گیرد. بزرگ صنایع برق مصرف

 را کربنی جوییصرفه گواهی که گردند موظف شوند،می کشور در آالیندگی انتشار سبب که ایآالینده صنایع •

 خریداری انرژی بورس در تقاضا و عرضه فرآیند طی شود،می منتشر تجدیدپذیر برق تولیدکنندگان نام به که

 (.کربن گواهی بازار تشکیل) نمایند

 با آن اجرایی نامه آیین اجرای و 13/04/1397 مورخ 97/22029/20/100 شماره به نیرو محترم وزیر مصوبه •

 مورخ ه 55637 ت/ 58144 شماره مصوبه و خصوصی بخش توسط تجدیدپذیر برق صادرات موضوع

 بخش نظر کسب با وقت اسرع در ،ارزها رمز استخراج مراکز برق تامین مقررات اصالح موضوع با 13/05/1398

 .گردند عملیاتی خصوصی

 فراهم نمودن شرایط جهت فروش برق تجدیدپذیرها به استخراج کنندگان رمز ارزها •

 برق تجدیدپذیر صنعت درصد از خطوط صادراتی برق به هر یک از کشورها به 20اختصاص  •
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 قانون رفع موانع تولید 12استفاده از منابع ماده  •

فهرست مستندات 

 و مدارک پشتوانه

 قانون اصالح الگوی مصرف انرژی 75و  61ماده  −

 تولید موانع رفع قانون 12 ماده −

 برق صادرات موضوع با آن اجرایی نامه وزارت نیرو و آیین 13/04/1397 مورخ 97/22029/20/100 شماره مصوبه −

 مقررات اصالح موضوع با 13/05/1398 مورخ ه 55637 ت/ 58144 شماره مصوبه و خصوصی بخش توسط تجدیدپذیر

 رمزارزها استخراج مراکز برق تامین

 قانون برنامه توسعه ششم کشور 10بند الف ماده  −

 1400قانون بودجه  −

 نیرو به ساتبانامه مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات وزارت  −

 دستورالعمل نحوه محاسبه صورت حساب های قراردادهای خرید تضمینی برق از سوی ساتبا −

 یمصرف انرژ یقانون اصالح الگو 61ماده  ییاجرا نامه نیآئ 3ماده  −

و نظام نامه ضوابط و شرایط پرداخت تسهیالت  مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی درخصوص منابع ریالی صندوق −

 ریالی

 1394/ 21/11ت  مورخ  /52375/ 153440شماره ه تصویب نامه هیات محترم وزیران ب −

 ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی ،تولیدی و غیر کشاورزی −

 


