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 25/08/1400 تاریخ تهیه گزارش   رویه های اجرایی -مقررات  شناسه

 بررسی مسایل و مشکالت پیش روی نیروگاههای انرژی های تجدید پذیر موضوع عنوان

 کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی  مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

روز آفتابی یکی از مناسب ترین کشورها از نظر شدت تابش آفتاب است، همچنین  ۳۰۰با داشتن  ایران

های برداری از انرژیبرخورداری از بادهای موسمی مناسب، یکی از کشورهای مستعد برای بهره به دلیل

ویژه دولتی دارد زیرا  تجدیدپذیر به شمار می رود. توسعه انرژی های تجدیدپذیر نیاز به حمایت های

اگر کسی بخواهد با سرمایه شخص خود اقدام به راه اندازی این نوع نیروگاه ها کرده و برق تولیدی را 

به همان نرخی که برق تولیدی با سوخت های فسیلی دارند به فروش رساند نمی تواند در این رقابت 

برق به ویژه در بخش صنعتی، توسعه انرژی های مداوم نابرابر به جایی برسد. برای جلوگیری از قطعی

تجدیدپذیر بایستی مالک عمل قرار گیرد. ایران جزو تولیدکنندگان اصلی کربن در دنیاست و این 

درحالی است که تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهایی که تولید کربن کمتری 

گذاری دقیق تریزی و سیاستجدیدپذیرها باید برنامه دارند، رقمی ناچیزی است. پس برای استفاده از

 و جامعی صورت بگیرد. 

شرکت برق منطقه ای، شرکت توزیع برق، اداره گاز، شرکت شهرک های صنعتی ، اداره هواشناسی و 

محیط زیست دستگاه های اجرایی هستند که در موضوع بررسی طرح های و ساخت نیروگاه های 

ه هستند و دبیرخانه شورا با برگزاری جلسات متعدد درصدد بررسی موضوع تجدید پذیر تصمیم گیرند

  و حل مسئله بر آمده است.

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

در تقویت نیروگاه های مسایل و مشکالت  یبررسبا بررسی و کارشناسی و  تشکیل کارگروه موضوع 

 انرژی های تجدید پذیر مشکالت به شرح ذیل مطرح گردید: 

   شرایط آب و هوایی هرمزگان بگونه ای است که هم راندمان سیستم کاهش می یابد و هم افزایش

 را سبب میگردد هزینه تعمیرات و اورهال نیروگاه

 محدودیت دسترسی به سیستم گاز لوله کشی برای همه نقاط استان  

 عدم تخصیص تسهیالت در خصوص احداث نیروگاه 

 های مورد نیاز سرمایه گذار های استان به استعالماهطوالنی بودن زمان پاسخ دهی دستگ  

  ساله 5عدم مشارکت نیروگاهها تولید پراکنده موجود در تولید برق بعد از اتمام قراداد خرید تضمینی  
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 حذف ظاهری فرمول نرخ تعدیل در قراردادهای خرید تضمینی نیروگاههای غیر تجدید پذیر 

  میگردد قیمت ارز سبب ایجاد تردید جهت ورود سرمایه گذارانعدم ثبات اقتصادی و نوسانات شدید 

 ه ی سبب اعمال قطعی برق در شبک عدم توانایی شبکه در خصوص تامین برق مشترکین در پیك بار

 توزیع می شود

 د سرمایه افزایش نرخ ارز و باال بودن هزینه های احداث مولد های تولید پراکنده سبب کاهش تعدا

 ددگذاران کالن می گر

  عدم وجود بانك تخصصی انرژی در کشور 

 گذاران در سطح استانطوالنی بودن روند واگذاری و تملك زمین جهت اجرای پروژه به سرمایه 

 گذاریهای مختلف در زمینه سرمایهسویی دستگاهعدم وحدت رویه و هم 

 

جلسه بندی جمع

به تاریخ  کارشناسی

24/08/1400 

سه کارگروه با نماینده  ست ،  جل شرکت توزیع برق، اداره گاز، محیط زی شرکت برق منطقه ای ، 

سیون انرژی  صی کمی صو ضور نمایندگان بخش خ سی و با ح شنا صنعتی ، هوا شهرک های  شرکت 

سات اتاق برگزار گردید، در  08/1400/ 24ختاری در  اتاق و اتحادیه آبزیان  مقرر گردید سالن جل

 مورد بررسی قرار گیرد. دولت و بخش خصوصیی در جلسه اصلی شورای گفتگوموضوع 

همانطور که مستحضرید تابستان بسیار سختی  :نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق ، وجدانی جناب آقای 

ماه به طول انجامید. خاموشی های  2و تا مشکالت این موضوع حل شود حدود در تامین برق داشته ایم 

گسترده ای صورت گرفت به بخش اقتصادی و صنعت بسیار صدمه وارد کرد .و در حال حاضر نیز هیچ برنامه 

التی ای ظاهرا برای تامین انرژی صورت نگرفته است و اگر راه حلی اندیشیده نشود باز در تابستان آینده با مشک

بیش تر و چه بسا در زمستان نیز با تامین برق شرکت های گاز روبرو خواهیم شد. جناب وزیر در زمانیکه 

هزار مگاویت را داده اند که با ممنابع اندک دولت این حجم از سرمایه گذاری امکان  30گرفتن رای اعتماد قول 

و منابع مالی محدود و بدهکاری دولت به پذیر نخواهد بود و سرمایه گذاریهای که در گذشته انجام شده 

پیمانکاران باعث سلب اعتماد بخش خصوصی گردیده است که بایستی دنبال یك راه حلی برای جل مجدد 

بخش خصوصی گردد. همانطور با توجه به شرایط تحریم قبال یك شرکت روسی نیز یك پروژه ای را در قشم 

یه نیز به تعهدات خود عمل نکرد. تامین برق برای استا بسیار شروع و نیمه تمام رها کرده است و کشور روس

ضروری و حائز اهمیت می باشد. و بایستی هر چه زودتر چاره ای اندیشیده شود. با توجه به عالقه مند بودن 

 استاندار یه این موضوع بایستی ازین فرصت استفاده الزم را ببریم. از ظرفیت نیروگاه های استان میشود استفاده
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کرد و در از آن ها واحدهای بخار نیز راه اندازی کرد و این کار نیز ملزم سرمایه گذاری کالن می باشد. اصلی 

ترین پیشنهاد برای تامین سرمایه مورد نیاز در این حوزه ایجاد بانك انرژی است که در واقع بسیار جای خالی 

این زمینه استفاده کرد. تامین سرمایه های خورد در کشورمان دارد . و می توان از سرمایه های خورد نیز در 

از طرف مردم امکان پذیر است به شرطی که اعتماد سازی صورت پذیرد. سازوکار این موضوع می بایست توسط 

اتاق و استانداری و همچنین دستگاه های مربوطه تعریف و در سطح ملی نیز می تواند مطرح و مصوبه ای 

 گرفته شود. 

منابع تجدید  دس شهابی ، مدیر محترم دفتر برنامه ریزی فنی شرکت برق منطقه ای:جناب آقای مهن

ساعت بهره بری داشته باشند شاید به درد صنایع نخورد و در واقع  8پذیر بدلیل اینکه در  روز فقط می توانند 

مثال شرکتهایی  هدف از استفاده از منابع تجدید پذیر برای کاهش بار مصرفی به شبکه برق می باشد . بطور

مثل آبزی پرور در اتصال به شبکه با توجه به کم بودن هزینه ها به مراتب از انرژی های تجدید پذیر می باشد 

مانده اند و نمی توانن این موضوع را تامین مالی کنند چه برسد بخواهند از این انرژیها استفاده کنند درواقع 

یا نبودن سنجیده شود. در بحث تشکیل صندوق سرمایه گذاری بایستی همه موارد بر مبنای اقتصادی بودن 

انرژی در حال حاضر تشکیل تعاونی برای تولید برق در قانون آمده است و اداره تعاون نیز در این راستا حمایت 

و بایستی اشکاالت این موارد قانونی شناسایی و  متاسفانه در این بخش اقدامی صورت نگرفته استمیکند ولی 

 ی گردد. پیگیر

در حوزه توزیع برق  جناب آقای مهندس علوی، مسئول محترم دفتر بازار برق شرکت توزیع:

نیروگاههایی وجود دارد که تولید را انجام میدهند ولی بیشتر این نیروگاه ها برای مصرف خانگی هستند و به 

ی که وجود دارد این است که صورت محالتی فعالیت دارند و به هدف کاهش بار صورت گرفته اند و یك نکته ا

در غرب استان بدلیل  بایستی خروجی نیروگاهها به اندازه مصرف باشد در غیر اینصورت تالفات محسوب میشود.

صنعتی بودن تاسیس این نیروگاهها رونق گرفته است. ولی در کل در نیروگاه های کوچك مشکل زیادی وجود 

باشد. و عامل اصلی مشکالت این حوزه پایین بودن نرخ مصارف ندارد مشکل اصلی برای نیروگاههای بزرگ می 

خانگی می باشد و اینکه برق یك کاالی رایگان است و به اشتباه بین مردم رایج گردیده است بایستی فرهنگ 

سازی در این حوزه صورت گیرد. شرکت ها و کارخانجات بایستی در مطالعات اقتصادی خود از قیمت های 

بگیرند تا در آینده به مشکل روبرو نشوند چون در آینده دولت چاره ای جز گرفتن بهای بیشتر  واقعی برق الهام

برق از شرکتها  ندارد مثال کارخانجات آبزی پرور ، بایستی این موضوعات رو در نظر داشته باشند که در آینده 

   متضرر نگردند.
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ما در آینده ای نه چندان دور ناگریز جناب آقای صابری، مسئول محترم برق شهرک های صنعتی استان: 

که از همین االن دنبال ایجاد  هستیم که به سمت انرژیهای تجدید پذیر به هر قیمتی که شده برویم و چه بهتر

امال مشخص هست که از دست با توجه به منابع کم دولت ک ساخت های مناسب برای این حوزه باشیم .زیر 

دولت کار چندانی بر نمی آید و بایستی راه برای سرمایه گذار بخش خصوصی هموار گردد و بدلیل اینکه فعال 

اقتصادی بایستی بیزنسی رو انتخاب کند که برایش صرف اقتصادی داشته باشد و با شرایط موجود و توان بخش 

بنابراین بایستی بتوان هزینه های اولیه برای ورود سرمایه گذار  تولیدی استان شاید عمال امکان پذیر نباشد

شناسایی و تا حد امکان خورد شود و وزارت نیرو بایتسی راهکاری برای این موضوع پیدا کند. برای سرمایه 

گذار برگشت سرمایه در بیشتر از سه سال توجیه پذیر نخواهد بود. یکی از راههای پیشنهادی این است که یك 

لغ اندکی در قبض مشترکان چه صنعتی چه خانگی برای این بخش در نظر گرفته شود. دادن تسهیالت کم مب

بهره یا حتی بدون بهره برای سرمایه گذراران این بخش صورت گیرد و بحث حقوق ورودی و تعرفه وارداتی 

کمی وارد شود . نداشتن پنل های خورشیدی نیز می تواند راهکار مناسبی باشد که بدون تعرفه یا با تعرفه 

دانش کافی در این حوزه نیز بسیار مشهود است که ارتباط دانشگاه با صنعت بایستی بیش از پیش صورت 

 گیرد. 

 جمع بندی جلسه انجام شد و مقرر شد در جلسه اصلی شورا مطرح و پیگیری کردد.در پایان 

 پیشنهادات

در تقویت نیروگاه های انرژی های رو  شیپ مشکالتبررسی پیشنهادات کمیته کارگروه  در خصوص 

 :شرح ذیل صورت گرفت تجدید پذیر 

امکان ورود سرمایه گذاران خورد )به شرط توجیه  بانك انرژی یا صندوق سرمایه گذاری انرژی که تاسیس-1

 سرمایه گذاری و شفافیت در نرخ های پرداختی( سبب افزایش سرمایه در این بخش می گردد. می پذیر بودن

بایست در این زمینه شرکت هایی متولی احداث و بهره برداری این مولد ها به صورت پیمانی با شرکت های 

 برق منطقه ای و شرکت توزیع همکاری نمایند

در نظر گرفتن ضریبی سختی آب و هوا برای استانهایی مثل هرمزگان که دارای گرما،رطوبت باال وآلودگی -2

 نمکی هستنند

ینکه وزارت نیرو معتقد است هزینه خرید برق بگونه ای است که خودش مشوق توجیه با توجه به ا-3

اقتصادی است ولی در عمل بدلیل باال رفتن نرخ ارز تعداد زیادی از مجوزهای ساخت نیروگاه با مشکل 

توجه به نظرات سندیکای ) چاره اساسی مشخص شود نقدینگی روبرو شده اند لذا در این خصوص می بایست

 (لیدکنندگان برق از سوی وزارت نیروتو
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داره امحیط زیست،  متشکل از ادراه برق منطقه ای، شرکت توزیع برق ،کارگروه استانی میگردد پیشنهاد  -4

ها بین ماهنگیو پیشگیری از بروز ناه ها برای کاهش زمان صدور مجوزگاز، هواشناسی  و اتاق بازرگانی 

  انجام گیرد .  DG دستگاهی برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و

 DG  وفزایش نرخ خرید تضمینی برق برای نیروگاه های تجدیدپذیر ا -5

 

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 

 

 


