
   

 

 1401/ 10/ 20تاریخ:   

 1039-06-1401   شماره:
 ارد دپیوست: 

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق    معاون محترم وزیر نیرو و رئیس،  دکتر کمانی جناب آقای  

 ایران )ساتبا(

 در خصوص نیروگاه های خورشیدی حمایتی انجمن موضوع: ارائه بخش اول گزارش

 با سالم و احترام 

کمیته امداد و بسیج در طول سالهای گذشته در استان های کشور توسط  با توجه به اینکه اغلب پروژه های حمایتی  

شرکتهای عضو این انجمن اجرا شده و همچنین تجهیزات این نیروگاه ها نیز از تامین کنندگان و سازندگان این انجمن  

کارگروه  اعضای انجمن در  تهیه شده است، تجربیات گرانقدری در مجموعه این شرکتها وجود دارد، لذا نتایج جلسات  

در    تحلیلی   مجموعه گزارش های  ، بصورتمی باشد  که شامل تجربیات، نظرات و پیشنهادات شرکتها ط  مرتبهای  

 ارائه می گردد. به پیوستآن گزارش اول حال گردآوری است که  

گزارش   موضوعات  گانه    6پیشنهادات  شامل  این  قیمت1) با  سقف  حذف  تومانی    100  (  نیروگاه  برای  میلیون 

بر اساس  تعیین مبلغ تسهیالت  (  2)،  در استانهاو یا مناقصه  استعالم قیمت  و اجرای    خورشیدی حمایتی 

تنوع در تعداد پروژه ها  جاد  ( ای4) ت،  تفاوت مبلغ پروژه و مبلغ تسهیالتامین مابه ال( روشهای  3)منطقه،  

اضافه کردن مجدد درصد  (  5)،  هزارتایی   5بجای صرفا بسته های  توانمندی شرکتها    امتناسب ب  در هر بسته

که    است  مناسبروش پرداخت   (6)صوبه وزیر نیرو، و  منرخهای خرید تضمینی در  داخل به  ساخت  تشویقی  

 :تشریح شده انددر پیوست های زیر 

 : اقدامات انجام شده توسط انجمن ساتکا در خصوص پروژه های حمایتی1پیوست   •

 : موارد مربوط به قیمت نیروگاه ها، درامد و اقساط نیروگاه ها 2پیوست   •

 الت یمابه التفاوت مبلغ پروژه و مبلغ تسه  ن یتام : روشهای  3پیوست   •

 شنهادات ی: پ4  وستیپ •

وجود   به  توجه  ارزبا  نرخ  افزایش  و  و    تورم  یک طرف  از  در کشور  مداوم  نرخهای خرید  بصورت  ماندن  ثابت 

لذا توجه    ؛پروژه ها می گردد  شدنگذشت زمان موجب غیر اقتصادی  از طرف دیگر،    خورشیدیتضمینی برق  

در  امری ضروری بنظر می رسد و  به پیشنهادات بخش خصوصی که در این سری از گزارش ها تجمیع شده است،  

  خواهد بود.پروژه های فوق هر چه سریعتر  راستای تسهیل در اجرایی شدن 

 یم. رضرتعالی سپاسگزاپیشاپیش از توجه ح

 ترامپبا اح 

 حمید رضا صالحی

 رئیس هیات مدیره



   

 

 

 های حمایتی اقدامات انجام شده توسط انجمن ساتکا در خصوص پروژه : 1پیوست 

  
تاریخ  

 برگزاری
 موضوعات 

برگزاری نشست های 

 خبری

 1401مهر  24 1نشست 
تاخیر در ابالغ نرخهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر یکی از عوامل عقب  

 ماندگی اجرای پروژه های خورشیدی حمایتی

 1401آبان  8 2نشست 
 ه مقایسه واگذاری بسته های خرد و انبو

 و تامین و اجرای جداگانه   EPCمقایسه قراردادهای  

 16برگزاری همایش  

 ابان 

همایش و  

نمایشگاه  

 جانبی 

 1401آبان  16

حضور بخش خصوصی و فعالین تجدیدپذیر، و ارگانها شامل ساتبا، شرکت های  

توزیع برق، بسیج های سازندگی، کمیته های امداد کشور و معاونت روستایی 

 ریاست جمهوری 

 برگزاری دو پنل و نمایشگاه جانبی 

جلسات کارگروه 

 حمایتی انجمن ساتکا 

 1401آذر  1 1جلسه 
برای تبادل نظرات بخش خصوصی، بررسی چالشها و    ضرورت تشکیل کارگروه

 تهیه راهکارها 

 1401آذر  6 2جلسه 
 کیلوواتی  5نیروگاه خورشیدی    بررسی لیست تجهیزات

 براورد کف قیمت 

 1401آذر  23 3جلسه 
 اثر افزایش قیمت ارز بر اجرایی شدن پروژه های حمایتی

 و نامه به ارگانهای حمایتی با ارگانها  بررسی موارد قابل طرح در جلسه  

جلسات وبینارهای 

 انجمن ساتکا 

 1401آذر  14 1جلسه 
 کیلوواتی   5آشنایی با اجزای نیروگاه های خورشیدی  

 از یمورد ن  زاتیتجه  ستیل  یبررس

 1401آذر  23 2جلسه 
 ( دشرکت توان پژوهان پاسارگا)  ها  نورتریموارد مرتبط به ا  حیتشر

  یشرکت کنتورساز )  ی مورد استفاده در نیروگاه های خورشیدی حمایتیکنتورها

 ( رانیا

 1401آذر  30 3جلسه 
 ( سازه   نیهرآفرمشرکت  )  یتیحما   ید یخورش  یهاروگاه ین  یهاسازه 

 ( ت یهدا  میس  شرکت الکترو)  کابل سوالر  یموارد فن  یبررس

جلسه کارگروه فنی 

 انجمن ساتکا 
 1401دی  5 1جلسه 

اجرای نیروگاه های خورشیدی  در  بررسی موارد فنی و ایرادات در تجهیزات و  

 حمایتی

 

  



   

 

 

 قیمت نیروگاه و اقساط تسهیالت: موارد مربوط به 2پیوست 

 کیلوواتی:   5نیروگاه های خورشیدی  درامد

کیلوواتی که از تجهیزات و نصب مناسب برخوردار باشد، دارای    5با توجه به منطقه جغرافیایی و تابش خورشید، یک نیروگاه  

خرید تضمینی برق، درامد  پایه  کیلووات ساعت در سال است که با توجه به نرخ    9000تا    8500بین  انرژی برق تولیدی  

الی    1.56برابر  اول  میلیون تومان و متوسط درامد ماهانه نیروگاه در طول سال    20تا    18.5در سال اول برابر  نیروگاه  ساالنه  

 میلیون تومان است. 1.7

 درصد ساالنه، درامد متوسط ماهانه نیروگاه از سال اول تا سال هشتم بصورت زیر خواهد بود. 20با فرض ضریب تعدیل 

 )میلیون تومان(  ماهانه نیروگاه  درامد 

ضریب تعدیل 

 ساالنه

 
 8سال   7سال   6سال   5سال   4سال   3سال   2سال   1سال  

20% 
درامد ماهانه 

 نیروگاه 
 )میلیون تومان( 

1.6 1.9 2.3 2.8 3.3 4 4.8 5.7 

25% 1.6 2 2.5 3.1 3.9 4.9 6.1 7.6 

30% 1.6 2.1 2.7 3.5 4.6 5.9 7.7 10 

 اقساط نیروگاه: 

 نیروگاه به شرح زیر است:تسهیالت جدول اقساط پرداختی 

 مبلغ تسهیالت 
 )میلیون تومان( 

 )میلیون تومان(  اقساط ماهانه
 ( %4سود بانکی   -ماهه   84 – ساله  7)بازپرداخت  

100 1.300 – 1.370  

110 1.430– 1.500  

120 1.560– 1.640   



   

 

 

میلیون   1.5مبلغ اقساط ماهانه بانک برابر  ،  میلیون تومانی  110اعطای وام  همانطور که در تصویر مشخص است، در صورت  

 نیروگاه در سال اول قابل پرداخت است.ماهانه است و توسط درامد  تومان

  ال اول تا سال هشتم متوسط ماهانه نیروگاه از س، درامد  درصد  30و    25،  20ضریب تعدیل ساالنه به میزان  با فرض  

 بصورت جدول زیر خواهد بود.

 )میلیون تومان(  درامد ماهانه نیروگاه 

ضریب تعدیل 

 ساالنه

 
 8سال   7سال   6سال   5سال   4سال   3سال   2سال   1سال  

20% 
درامد ماهانه 

 نیروگاه 
 )میلیون تومان( 

1.6 1.9 2.3 2.8 3.3 4 4.8 5.7 

25% 1.6 2 2.5 3.1 3.9 4.9 6.1 7.6 

30% 1.6 2.1 2.7 3.5 4.6 5.9 7.7 10 

 مبلغ تسهیالت 
 )میلیون تومان( 

 8سال   7سال   6سال   5سال   4سال   3سال   2سال   1سال   

100 

اقساط ماهانه 

 تسهیالت

1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 0 

110 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 

120 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 0 

  110با فرض 

  تومان میلیون

 %25تسهیالت و 

 ضریب تعدیل 

مانده درامد ماهانه 

 مددجو
 )میلیون تومان( 

 8سال   7سال   6سال   5سال   4سال   3سال   2سال   1سال  

0.1 0.5 1 1.6 2.4 3.4 4.6 7.6 

 



   

 

مبلغ پروژه و مبلغ تسهیالت : تامین مابه التفاوت 3پیوست   

با فرض این  کیلوواتی کافی نبوده و    5مبلغ تسهیالت ذکر شده برای تامین هزینه سرمایه گذاری یک نیروگاه خورشیدی  

میلیون تومان تسهیالت پرداخت شود،   110میلیون تومان باشد، و مبلغ   140تا  125نیروگاه بین سرمایه گذاری که مبلغ 

 میلیون تومان است.  30الی  15مبلغ ه التفاوت به مابنیاز به تامین 

 

 تامین مابه التفاوت مبلغ پروژه و مبلغ تسهیالت به سه روش زیر قابل انجام است: 

 تامین مابه التفاوت بین مبلغ پروژه و مبلغ تسهیالت  

 
روش های 

 پیشنهادی
 تجربیات گذشته توضیح

1 

روش پرداخت کمک 

توسط   بالعوض

 کمیته امداد

در   امداد  کمیته  که  منابعی  به  توجه  با 

اختیار دارد، می تواند این مابه التفاوت را 

 از کمک های بالعوض پرداخت نماید.  

 کیلوواتی  5پروژه حمایتی    100، در مناقصه  1401سال  ابتدای  در  

 120که  توسط کمیته امداد استان خراسان شمالی برگزار و مبلغ  

مبلغ   شد،  مناقصه  برنده  تومان  تومان    100میلیون  میلیون 

میلیون تومان توسط کمیته امداد به عنوان    20تسهیالت و مبلغ  

 کمک بالعوض پرداخت می شود. 

2 

روش پرداخت مابه 

التفاوت توسط 

 متقاضی 

تومان توسط  میلیون 30الی  15پرداخت 

 متقاضی تامین شود. 

مبلغ  تامین  به  قادر  روستایی  متقاضیان 

 فوق هستند. 

برای مثال در پروژه های جهاد روشنایی در استان خراسان  

انجام    1400و ابتدای سال    1399رضوی که در انتهای سال  

میلیون تومان    50نیروگاه بوده است، مبلغ    270شد، و تعداد آن  

میلیون تومان    35سازندگی و مبلغ  تسهیالت توسط بسیج  

توسط آورده متقاضی تامین شده است. بنابراین متقاضیان  

میلیون تومان را    35روستایی که در سال های گذشته مبلغ  

تامین کرده اند، در سال جاری نیز می توانند مبلغ فوق را تامین  

 نمایند. 



   

 

3 

جبران مابه التفاوت 

افزایش نرخهای با  

تضمینی پایه خرید  

برق تجدیدپذیر 

 توسط وزارت نیرو 

خرید   پایه  نرخهای  افزایش  صورت  در 

تضمینی برق توسط ساتبا و وزارت نیرو،  

درامد ماهانه نیروگاه افزایش و مبلغ مابه  

 التفاوت مورد نیاز کاهش می باید. 

با توجه به افزایش قیمت تجهیزات در ماه های اخیر که در 

اهد بود، شایسته است که ساتبا  سال آینده نیز قابل توجه خو

نرخهای خرید   افزایش  اکنون موضوع  از هم  نیرو  وزارت  و 

تضمینی برق تجدیدپذیر را در دستور کار قرار دهند و مانند  

سال جاری اینگونه نباشد که مسیر تصویب افزایش نرخها از 

ماه به طول انجامد، زمانی    8ابتدای سال تا آبان ماه و بیش از  

هیزات نیز افزایش یافته و افزایش نرخ را بی اثر که قیمت تج

 می کند. 

 

  



   

 

 پیشنهادات: : 4پیوست 

 شرح پیشنهاد  موضوع پیشنهاد  

1 
حذف سقف قیمت برای نیروگاه 

 های خورشیدی حمایتی 

به تعیین سقف قیمت و تعیین قیمت   نیاز و ضرورتیبا توجه به موارد ذکر شده در گزارش،  

قیمتها در یک روند  ، و بهتر است  دستوری برای نیروگاه خورشیدی حمایتی نیست

 )استعالم قیمت و مناقصه(   رقابتی در هر استان تعیین شوند. 

قیمت نیروگاه و مبلغ تسهیالت    ضمنا می توان از سه روش ذکر شده برای جبران ما به التفاوت

 استفاده نمود. 

2 
تعیین مبلغ تسهیالت بر اساس  

منطقه جغرافیایی، تابش خورشید  

 و تولید برق

کیلوواتی دارای تولید متفاوت    5بدلیل تفاوت در منطقه جغرافیایی و تابش آفتاب، یک نیروگاه  

،  100متفاوت ساالنه و ماهانه است. لذا می توان بسته به منطقه نیروگاه، تسهیالت    و درامد

 میلیون تومانی برای نیروگاه تخصیص داد.  120و    100

3 
 

مابه التفاوت مبلغ پروژه و   ن یتام 

 التیمبلغ تسه

 تامین مابه التفاوت بین مبلغ تسهیالت و قیمت نیروگاه: برای  

   استفاده شود.  پروژه های کمیته امداد از کمک بالعوض برای  •

 پروژه های بسیح سازندگی از آورده متقاضی استفاده شود.  برای  •

ضمن اینکه ساتبا از هم اکنون برای افزایش نرخ های خرید تضمینی برق   •

 تجدیدپذیر اقدام نماید. 

 تعداد پروژه ها در هر بسته  4
 هزار تایی انجام نشود.   5اصرار روی بسته های  

لذا شرکتهای    انجام شود.    شرکتها  یبا تعداد مختلف بر اساس توانمند   یبسته ها  یواگذار 

 بیشتری بتوانند مانند سالهای گذشته قرارداد با مددجویان منعقد نمایند. 

 داخل   دیتول 5

از طریق افزایش نرخ خرید تضمینی متناسب به عمق    ر یداخل در مصوبه وز  دی از تول  تیحما

تولید داخل در سال های قبل وجود داشت. ولی در مصوبه اخیر وزارت نیرو حذف شده است.  

 اضافه شود. مجددا به مصوبه وزیر  پیشنهاد می شود این مورد  

 روش پرداختها 6
 قابل انجام نیست. تجهیزات    لیماه پس از تحو  3پرداخت  روش  

 مانند سالهای گذشته همراه با پیش پرداخت انجام شود.   هاپرداخت
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