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بسمه تعالي
وزارت نیرو
شورای اقتصاد در جلسه مورخ  2011/21/8درخواست شماره  2011/07391/11/211مورخ 2011/22/9
آن وزارت در خصوص صدور مجوز سرمایهگذاری در طرح «احداث  0111مگاوات نیروگاه خورشیدی» شامل
بازپرداخت سرمایهگذاری طرح از محل عایدات صرفهجویی و زمانبندی اجرا را به استناد ماده ( )21قانون رفع
موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن و نیز تبصره ( )3ماده ( )12قانون اصالح
الگوی مصرف انرژی ،بررسی و مشروط به رعایت قوانین و مقررات ذیربط ،به شرح ذیل تصویب کرد:
الف) الزامات فنی طرح و انتخاب سرمایهگذار:
 -2این طرح شامل احداث و بهرهبرداری از  0111مگاوات نیروگاه خورشیدی در نقاط مستعد کشور میباشد.
 -1سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) موظف است در چارچوب قانون برگزاری
مناقصات از طریق برگزاری مناقصه ،شرکتهای سرمایهگذار مجری طرح را انتخاب نماید .برندگان هر مناقصه،
شرکتی است که کمترین قیمت به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی را پیشنهاد دهد.
 -3سقف قیمت هر کیلووات ساعت برق در مناقصه بر اساس ارزش متوسط وزنی سوخت صرفهجویی شده،
حداکثر  1.7سنت دالر بوده و متاثر از تغییرات قیمت سوخت نمیباشد.
 -0مشخصات فنی پنلهای خورشیدی باید مطابق استانداردهای ملی و جهانی مورد تایید وزارت نیرو باشد.
 -5مدت بازپرداخت دولت موضوع این طرح از محل صرفهجویی مربوط به ماده ( )21قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور حداکثر  1سال میباشد ،که در صورت درخواست سرمایهگذار و ارائه
ضمانتنامه برای سالهای پنجم و ششم امکان دریافت کل ارزش سوخت صرفهجویی شده دو سال آخر ،در 0
سال اول پس از بهرهبرداری از نیروگاه را خواهد داشت .ارزش سوخت صرفهجویی شده مطابق سازوکار اندازهگیری
و صحهگذاری به صورت سه ماهه و متناسب با نرخ تسعیر ارز اعالمی در سامانه  ETSدر زمان بازپرداخت و در
سقف صرفهجویی ایجاد شده در دوره بازپرداخت ،به سرمایهگذار پرداخت خواهد شد.
 -1منابع الزم به منظور بازپرداخت به سرمایهگذاران در بخش مصارف تبصره ( )20قانون بودجه ساالنه پیشبینی
می شود.
 -9وزارت نیرو مکلف است طی دوره بازگشت سرمایه طرح ،هر کیلووات ساعت برق تولیدی از نیروگاههای
خورشیدی را به نرخ بازار عمده فروشی برق (بدون احتساب جزء سوخت) از سرمایهگذاران خریداری نماید که
این میزان طبق اعالم ساتبا از تعهدات دولت کاسته میشود .پس از اتمام دوره بازگشت سرمایه از محل ماده
( )21قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ،سرمایهگذار مجاز است در چارچوب ضوابط و
مقررات جاری وزارت نیرو از برق خود منتفع گردد.
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 -8به استناد بند «د» ماده ( )3آیین نامه اجرایی ماده ( )21قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ارتقای نظام مالی
کشور ،وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران مکلف است با درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور،
مبالغ را به صورت نفت خام به قیمت صادراتی در مبادی صادراتی تحویل و یا وجه آن را با رعایت ماده ()1
آییننامه اجرایی مذکور به سرمایهگذار پرداخت نماید .بازپرداخت صرفا تا سقف سرمایهگذاری صورت گرفته و
بر اساس قیمت برنده مناقصه مطابق جداول زیر به حساب شرکتهای سرمایهگذار عامل صرفهجویی واریز
خواهد شد.
 -7در اسناد مناقصه موضوع انتخاب شرکت حقوقی (موضوع جزء ( )1بند (الف)) وزارت نیرو ملزم به درج عبارت
«رعایت مفاد بند (الف) و (ب) ماده ( )5قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از
کاالی ایرانی مصوب  2378الزامی است» میباشد.
ب) الزامات اندازهگیری و صحهگذاری طرح:
 -21ساتبا موظف است یک نسخه از قراردادهای منعقده در اجرای این مصوبه را به سازمان برنامه و بودجه کشور
ارسال نماید.
 -22ساتبا موظف است گزارش عملکرد و پیشرفت پروژهها را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه
کشور ارسال نماید.
 -21انتقال بازپرداخت هر سال به سال بعد به دالیل عملیاتی حداکثر تا سال  2021و پس از تایید سازمان برنامه
و بودجه کشور بالمانع است.
 -23بازپرداخت سرمایهگذاری در این طرح ،که به منظور اصالح الگوی مصرف حامل های انرژی به شرکتهای
سرمایهگذار از محل صرفهجویی در مصرف سوختهای فسیلی یا درآمد حاصل از اجرای طرح پرداخت
میگردد ،به عنوان پرداخت بالعوض دولت بابت جبران سرمایهگذاری و یا یارانه صرفهجویی حاملهای انرژی
محسوب گردیده و لذا مشمول پرداخت قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر حقوق دولتی و عوارض قانونی
نبوده و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ماده ( )20قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
 -20زمانبندی انجام سرمایهگذاری و بازپرداخت صرفهجویی طرح مذکور بر اساس جداول زیر خواهد بود.
 -25در قرارداد با سرمایهگذار برنده مناقصه ،موضوع جمعآوری پنلها ( )Decommissioningدر انتهای دوره
بهرهبرداری (حداقل بیست سال) همراه با رعایت مالحظات زیست محیطی لحاظ گردد.
 -21وزارت نیرو مکلف است تضامین کافی از سرمایهگذار به منظور حفظ ضریب تولید متعارف نیروگاه به مدت
حداقل طول عمر مفید تاسیسات ( 11سال) را اخذ نماید.
 -29رعایت شرایط و مالحظات زیست محیطی در دوران پیشبرد و بهره برداری پروژه الزامی است.
 -28پس از بررسیهای انجاام شاده و ضارورت سارمایهگاذاری بخاش خصوصای و ریردولتای و نیاز باه دلیال
محدودیتهای دولت در تامین منابع مالی ،بازپرداخت صرفهجویی با سازوکار ماده ( )21قاانون رفاع مواناع
تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و از محل تبصره ( )20قانون بودجه سنواتی کشور انجام شده که
مفروضات ارزش سوخت صرفهجویی شده به شرح زیر محاسبه شده است :ترکیب ساوخت در نیروگااههاای
حرارتی کشور برابر  81درصد گاز طبیعی 21/0 ،درصد گازوئیل و  9/1درصد نفت کوره میباشد.
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جدول سرمایهگذاری طرح احداث  4000مگاوات انرژی خورشیدی
سال

1401

1401

1401

1404

1401

درصد بهرهبرداری از ظرفیت نیروگاه خورشیدی

%38

%13

%211

%211

%211

سرمایهگذاری در سالهای طرح (میلیون دالر)

2270

2788.70

1

1

1

انرژی تولیدی در سالهای بازپرداخت
(مگاوات ساعت)

2397911

5158711

9358011

9358011

9358011

جدول میزان بازپرداخت سالیانه دولت – ارقام به میلیون دالر
سال

1401

1401

1401

1404

1401

جمع کل

سهم کل
(درصد)

میزان بازپرداخت از محل ماده
( )21قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی
کشور

123.13

113.37

827.58

827.58

075.18

3122.81

70.1

میزان فروش در بازار برق

8.18

31.35

00.25

00.25

00.25

292.2

5.0

کل

112.72

173.90

813.93

813.93

537.83

3281.71

211

سید مسعود میركاظمي

رونوشت:
رييس محترم مجلس شوراي اسالمي ـ معاون اول محترم رييسجمهور ـ دفتر رئيسجمهور ـ سخنگوي محترم دولت  -اعضاي محترم شوراي
اقتصاد -معاون محترم حقوقي رييس جمهور ـ معاون محترم امور مجلس رييس جمهور ـ دفتر هيأت دولت  -دفتر بازرسي ويژه رييسجمهور ـ
ديوان محاسبات كشور ـ اداره كل قوانين و مقررات كشورـ سازمان بازرسي كل كشور ـ ادارهكل قوانين مجلس شوراي اسالمي ـ استانداريها -
سازمان مديريت و برنامهريزي استانها.
جناب آقاي ممبيني جانشين محترم رئيس سازمان
جناب آقاي پورمحمدي معاون محترم امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه
جناب آقاي اماني همداني معاون محترم فني،امور زيربنايي و توليدي
جناب آقاي علي احمدي معاون محترم امور علمي،فرهنگي و اجتماعي
جناب آقاي صالح سرپرست محترم معاونت مجلس ،حقوقي و امور استانها
جناب آقاي افقهي مشاور رئيس سازمان و رئيس محترم حوزه رياست
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رئيس محترم امور انرژي
جناب آقاي برمكي رئيس محترم امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد
جناب آقاي دريالعل رئيس محترم امور هماهنگي و تلفيق بودجه
جناب آقاي خالصي سرپرست محترم امور اقتصاد كالن
سركار خانم خانلوساوجبالغي رئيس محترم امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع
جناب آقاي خالصي سرپرست محترم امور صنعت،معدن،بازرگاني و ارتباطات
جناب آقاي رحماني رئيس محترم امور راه و ترابري و مديريت عمران شهري و روستايي
جناب آقاي مسجدي رئيس محترم امور آب،كشاورزي و محيط زيست
جناب آقاي قانع فر رئيس محترم امور نظام فني اجرايي ،مشاورين و پيمانكاران
جناب آقاي طاهري رئيس محترم امور آموزش و پرورش عمومي و فني حرفه اي
جناب آقاي سيف الدين رئيس محترم امور آموزش عالي ،تحقيقات و فناوري
جناب آقاي رجائي نيا رئيس محترم امور فرهنگ،گردشگري و ورزش
جناب آقاي عوض پور رئيس محترم امور سالمت و رفاه اجتماعي
جناب آقاي ملكوتي خواه رئيس محترم امور عمومي ،قضايي ،دفاعي و امنيتي
جناب آقاي شيريزاد حاجي بابا رئيس محترم امور حقوقي ،قوانين و مقررات
جناب آقاي نعمتي رئيس محترم امور استان ها و توسعه منطقه اي
جناب آقاي موسوي رئيس محترم مركز اطالع رساني،روابط عمومي و امور بين الملل
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