
  

 

 متداول پرسش و پاسخ های 

 ی صنعتی و نواح هاخصوص احداث نیروگاه خورشیدی در شهرک در
 انجمن ساتکا   " نیروگاه های خورشیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی"تهیه شده در کارگروه  

 

 چگونه است؟  های تجدیدپذیرتضمینی برق از نیروگاه  خرید قرارداد مشخصات  -1

 متقاضیان  پذیرش  از  اعم  شود،می  انشعاب  به  محدود  تجدیدپذیر  هاینیروگاه  برق   تضمینی  خرید  بر  ناظر  که  اموری  کلیه

  گیری،اندازه  وسایل  نصب  انشعابی،   تجدیدپذیر  برق   تضمینی  خرید  قرارداد  انعقاد  و(  برق   انشعاب  مشترکین)  گذاریسرمایه

  های شرکت  عهده   بر  نیروگاه،  برداریبهره  و   نصب  عملیات  بر  نظارت  و   اب،صورتحس  تهیه  کنتور،  قرائت  و  تولیدی  انرژی  دریافت

 .است برق استان توزیع

 سال است. 20مدت قرارداد از تاریخ مبادله آن  -

 تاریخ  از  روز  10  مدت  ظرف  آن  تائید  و  دوماهه  صورتبه   صورتحساب  تهیه  و  کنتور  ایدوره  قرائت  هانیروگاه  این  برای -

 . شودمی انجام آن قرائت

قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب هیات وزیران تعدیل    61نرخ پایه خرید تضمینی براساس آیین نامه اجرایی ماده   -

 گیرد )ضریب تعدیل(. میمورد عمل قرار  دوره ای هایصورتحساب و در پرداخت شود می

های  از اعمال کلیه ضرایب( در ابتدای سال  ها مشمول اعمال ضریب سه پله کاهش نرخ خرید )پسمبلغ تعرفه این نیروگاه -

 (. پلهدرصد کاهش در هر   40شود. )هشتم، دوازدهم و شانزدهم می

می - برق  بهرهفروشنده  از  پس  بهرهتواند  پروانه  درخواست  نیروگاه،  از  پروانه برداری  و  ارائه  توزیع  شرکت  به  را  برداری 

 ت به نمایندگی از ساتبا اخذ نماید. های مختص انشعاب را از آن شرکبرداری نیروگاهبهره

گذاری در    سرمایه  مندان  عالقه  با  با شرکتهای توزیع نیروی برق  خرید تضمینی   قرارداد  عقد  شرایط  -2

 چگونه است؟  نیروگاه های تجدیدپذیر

 نام   ثبت  استان  توزیع  شرکت  متقاضی احداث نیروگاه خورشیدی محدود به انشعاب می بایست در سامانه مهرسان در وبسایت

   .( /http://solar.meedc.ir) نمایدمی

 : توزیع نیروی برق  بررسی مدارک توسط شرکت

   ( شخصیت حقیقی یا حقوقی)احراز شرایط مالکیت ساختگاه  .1

 رعایت سقف ظرفیت انشعاب .2

 عدم وجود قرارداد مشابه در آن انشعاب .3

http://solar.meedc.ir/
http://solar.meedc.ir/
http://solar.meedc.ir/


  

 

می برق  انشعاب  است  توضیح  به  احداث الزم  )متقاضی  گذار  سرمایه  که  شرایطی  در  باشد.  نیروگاه  متقاضی  نام  به  بایست 

نیروگاه(، ساختگاه نیروگاه )محل احداث( را در ملک غیر انتخاب نماید، مالک ساختگاه و سرمایه گذار می توانند مطابق یکی از  

 ا واگذاری حق انتفاع مشارکت نمایند. ، ی BOTهای مشارکت مدنی، قرارداد روش

کیلووات   200نیروگاه خورشیدی برای هر مشترک متقاضی محدود به دو برابر ظرفیت انشعاب و تا سقف    حداکثر ظرفیت توان

 خورشیدی   نیروگاه  احداثکیلووات برای    200  سقف  تا   توان  می   است  کیلووات  100  کارخانه  دیماند   اگر  عنوان مثال   است. به

 .درخواست شود

 فرایند اجرایی خرید تضمینی برق از سامانه های خورشیدی محدود به انشعاب به صورت زیر می باشد:  

 



  

 

 خورشیدی چقدر است؟ خرید تضمینی برق   نرخ -3

نیروگاه برای  برق  تضمینی  خرید  پایه  انشعاب  نرخ  به  محدود  فتوولتائیک  خورشیدی  شماره  اساس  برهای   مصوبه 

 به شرح جدول زیر است: 1400/02/25 مورخ  1400/15224/20/100

 نرخ پایه خرید تضمینی برق مولدهای مختص مشترکین برق تا سقف ظرفیت انشعاب 

 ساعت( کیلووات)ریال بر 

 خورشیدی 
 14.560 کیلووات و کمتر   20با ظرفیت  

 کیلووات و کمتر   200با ظرفیت  

 کیلووات(  200الی    20)
12.740 

 ( تعدیل  ضریب د تضمینی، سال به سال افزایش می یابد؟ )یآیا نرخ خر -4

ماده   اجرایی  نامه  آیین  براساس  تضمینی  خرید  پایه  وزیران    61نرخ  هیات  انرژی مصوب  مصرف  الگوی  اصالح  ماه  قانون  هر 

   گیرد.میمورد عمل قرار  دوره ای  هایصورتحساب و در پرداخت تعدیل می شود مشمول افزایش بر اساس ضریب 

 یابد. ضریب تعدیل بر اساس تورم و افزایش نرخ ارز، افزایش می 

 فرمول ضریب تعدیل به شرح زیر است:

 

ضریب   شود. ایندر نظر گرفته می  0.3های محدود به ظرفیت انشعاب  در فرمول محاسبه نرخ تعدیل در نیروگاه  (a)  ضریب آلفا

 است. پرداخت  زمان تاتجاری  برداریبهرهشروع  زمانی  بازه در  ارز نرخ تغییرات و تورم نرخ اثرات

درصد نیز    50درصد تا بعضی سال های گذشته به    20سرانگشتی می توان گفت ضریب تعدیل در سال برابر حدود  بصورت  

 رسیده است.

 برای احداث نیروگاه خورشیدی چقدر است؟  اولیه گذاریسرمایه میزان  -5

یک کیلووات    یبه ازاهزینه سرمایه گذاری اولیه  ،  محل اجرای پروژه  و  نوع تجهیزات مورد استفاده  ،ظرفیت نیروگاه  با توجه به

 است.   میلیون تومان متغیر 24میلیون تومان تا  15از 

 



  

 

 ی مورد نیاز برای احداث نیروگاه خورشیدی چقدر است؟ فضا -6

نیروگاه خورشیدی پشت احداث هر کیلووات  است.  8الی    6بامی فضایی درحدود  برای  نیاز  های صنعتی  سوله   مترمربع مورد 

پنلهای شیبارای سقف د اینکه شیوه نصب  به  توجه  با  است.  بال  دارای دو  بام دار هستند که  این  روی  بر  فتوولتائیک    های 

شود، بنابراین از عوامل تاثیرگذار بر توان صورت اتصال مستقیم و بدون تغییر جهت جغرافیایی و شیب پنل انجام میها بهسوله 

سوله است که بر روی تابش    سقف  های صنعتی، جهت جغرافیایی و شیبتائیک در سوله های خورشیدی فتوولخروجی نیروگاه

خورشید و در نتیجه خروجی نیروگاه تاثیرگذار است. بنابراین با انجام محاسبات فنی و اقتصادی به منظور دستیابی به حداکثر 

 سوله جهت احداث نیروگاه خورشیدی استفاده می شود. و گاهی از دو بال معموالً از یک بال   ،توان خروجی نیروگاه خورشیدی

 نیاز برای احداث نیروگاه خورشیدی چگونه است؟ مورد انشعاب  -7

بامی برای هر  های فتوولتائیک پشتمطابق دستورالعمل فنی نصب و قرارداد خرید تضمینی ساتبا حداکثر میزان توان سامانه

انشعاب متقاضی تامشترک متقاضی محدود به د از مشترک متقاضی، کلیه    200سقف    و برابر ظرفیت  کیلووات است. منظور 

  می  است  کیلووات  100  کارخانه   دیماند   اگر   عنوان مثال  بهاستثنای انشعاب موقت )آزاد( است.  مشترکین برق دارای انشعاب به

 .درخواست شود خورشیدی نیروگاه احداثکیلووات برای  200 سقف تا توان

 پروژه  اجرای زمان مدت  -8

 مدت زمان اجرای پروژه از زمان شروع احداث تا بهره برداری و تزریق به شبکه، به شرح جدول زیر است:

 مراحل پیش از احداث نظیر ثبت نام متقاضی و عقد قرارداد با شرکت توزیع به این مدت اضافه می گردد.

 احداث نیروگاه خورشیدی بر روی سوله صنعتی مزایای_9

 اجتناب از انتشار گازهای گلخانه ای -

 اجتناب از مصرف آب و سوخت های فسیلی -

 جبران کمبود برق در پیک تابستان -

 مصرف روز افزون برق در ایران تامین نیاز   -

 تولید برق در محل مصرف  -

 کاهش تلفات برق -

 نصب سریع و آسان -

 عدم نیاز به مجوزهای سخت و زمان بر -

 تعمیرات راحت تر نسبت به نیروگاه های مگاواتی  -

 200 100 50 20 ظرفیت نیروگاه )کیلووات( 

 8الی    6 هفته   6الی    4 مدت زمان احداث نیروگاه 

 هفته  12الی   10 هفته   10الی    8 هفته



  

 

 و برق صنعتی( )عدم نیاز به اشغال زمین( وجود ساختگاه الزم )سوله -

 منبع جدید درآمد در کنار فعالیت اصلی واحد صنعتی   -

 چقدر است؟  درامد ماهانه نیروگاه های خورشیدی -10

انرژی تولیدی نیروگاه های خورشیدی بسته به اینکه در چه منطقه ای نصب شده باشند و شدت تابش خورشیدی چقدر باشد،  

شهر   رضوی،  خراسان  منطقه  برای  اینجا  در  است.  خرید متفاوت  نرخ  در  را  تولیدی  انرژی  و  داده  انجام  را  محاسبات  مشهد 

تومان   1274کیلووات  20تومان و برای نیروگاه های بزرگتر از  1456کیلووات  20تضمینی برق )برای نیروگاه های کوچکتر از 

اده ایم. الزم به ذکر است  بازای یک کیلووات ساعت( ضرب کرده و ضریب تعدیل اعمال گردیده و نتایج را در جدول زیر نشان د

 انرژی تولیدی به کیفیت اجناس، نحوه نصب نیروگاه، زاویه نصب و ... نیز وابسته است.

 کیلوواتی 20میانگین تقریبی درآمد ماهانه نیروگاه خورشیدی 

 براساس توان خروجی نیروگاه در مشهد  

 با فرض

 کیلووات ساعت بر کیلووات  1650 

 روگاه  درآمد متوسط ماهانه نی

 )ریال(

 49,807,000 سال اول

 62,259,000 سال دوم

 77,823,000 سال سوم 

 97,279,000 سال چهارم

 121,599,000 سال پنجم 

 151,999,000 سال ششم 

 189,998,000 سال هفتم 

 



  

 

 کیلوواتی 50میانگین تقریبی درآمد ماهانه نیروگاه خورشیدی 

 براساس توان خروجی نیروگاه در مشهد  

 با فرض

 کیلووات ساعت بر کیلووات  1650 

 نیروگاه ماهانه متوسط درآمد

 (ریال)

 109,128,000 سال اول

 136,410,000 سال دوم

 170,512,000 سال سوم 

 213,140,000 سال چهارم

 266,426,000 سال پنجم 

 333,032,000 سال ششم 

 416,290,000 سال هفتم 

 

 

  

 



  

 

 کیلوواتی 100میانگین تقریبی درآمد ماهانه نیروگاه خورشیدی 

براساس توان خروجی نیروگاه در 

 مشهد  

 با فرض

 کیلووات ساعت بر کیلووات  1650 

 درآمد متوسط ماهانه نیروگاه  

 )ریال(

 218,256,000 سال اول

 272,820,000 سال دوم

 341,025,000 سال سوم 

 426,281,000 سال چهارم

 532,851,000 سال پنجم 

 666,064,000 سال ششم 

 832,580,000 سال هفتم 

 

 

 

  



  

 

 

 کیلوواتی 200میانگین تقریبی درآمد ماهانه نیروگاه خورشیدی 

 براساس توان خروجی نیروگاه در مشهد  

 با فرض

 کیلووات ساعت بر کیلووات  1650 

 درآمد متوسط ماهانه نیروگاه  

 )ریال(

 436,513,000 سال اول

 532,709,000 سال دوم

 650,139,000 سال سوم 

 793,495,000 سال چهارم

 968,507,000 سال پنجم 

 1,182,170,000 سال ششم 

 1,443,030,000 سال هفتم 

 

  



  

 

 

  

نواح  یصنعت  یواحدها توانند   کشور  یصنعت  یمحترم مستقر در شهرکها و    خود را در خصوص   سواالت می 

به آنها پاسخ    تا  ،یند ارسال فرما  09056207556به شماره    ع، یدر صنا  ید یخورش   ی ها  روگاهیاحداث ن

 .داده شود 

 ( رانیا ریدپذ یتجد   ی ها یکنندگان کاال و خدمات انرژ   نیانجمن ساتکا )انجمن سازندگان و تام رخانهیدب

 satka_anjoman                                     صفحه اینستاگرام:

 t.me/satka_anjoman                                   کانال تلگرام:

 09056207556          صنعتی: واحدهایپاسخگویی به سواالت 


