
(ساتبا)سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق



صرفه جویی ناشی
دهآالینانتشار کاهشاز 

و مصرف آب  ها
+

ارزش سوخت صرفه 
جویی شده

متوسط قیمت +
نرخ پایه قرارداد خرید  =تبدیل انرژی

رتضمینی برق تجدیدپذی



باشدمیزیرمواردشاملقانونایندرشدهبینیپیشمالیمنابع:

oکتشرهماهنگیباتوزیعشرکتهایوایمنطقهبرقشرکتهایبهتجدیدپذیربرقفروشباز

ایرانبرقشبکهمدیریت

oوگازصادراتیقیمتهایومایعوارداتیسوختهایبراساسشدهصرفه جوییسوختارزشمحلاز

دیدپذیرتجهاینیروگاهتولیدیبرقازاءبهمحیطزیستازحفاظتوآالیندههاتولیدعدمازحاصلمنافع

یدهگردبینیپیشقانوندربرقعوارضعنوانتحتقانونایناجرایجهتکمکیمالیمنبعضمنا

باشدمیبرقمشترکینمصرف%10معادلکهاست



خورشیدیبادی
سامانه های محدود 
به ظرفیت انشعاب

آبی  -برق 
کوچک

بازیافت 
و  تلفات حرارتی

توربین انبساطی

زیست  
توده

مجموع

310.2384.6870.8104.723.210.56904.07

ظرفیتبهمگاوات



افزایش  
تحریم های  

یبین الملل

افزایش
بی سابقه
نرخ ارز

ه  از بین رفتن توجی
رق  اقتصادی تعرفه ب
تجدیدپذیر

کاهش سرمایه 
گذاری انرژیهای  

تجدیدپذیر

افزایش نرخ تعدیل
قراردادهای جاری

کسری بودجه 
تجدیدپذیرها

«  ی»بند 
15تبصره 
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قانون رفع 12ماده 
ت موانع تولید رقاب

پذیر
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عقدتفاهم
انامهباساتب

برگزاریمناقصه
توسطساتبا

عقدقراردادبا
سرمایهگذار

اتمامدورهقرارداد
12ماده

مدت قرارداد از زمان بهره برداری نیروگاه تا 
:برگشت اصل سرمایه

سال  8سال، خورشیدی 9بادی  

مگاوات 50بادی حداقل ظرفیت 
مگاوات  10خورشیدی حداقل ظرفیت

بازپرداخت سوخت صرفه جویی -
سال اول بهره برداری  4شده در 

ریال بر 1500بازخرید برق با نرخ -
کیلوواتساعت  

سقف نرخ مناقصه بر اساس مصوبه شورای اقتصاد  
( سنت دالربر کیلوواتساعت 5/9پیشنهاد )

ذار  فروش برق توسط سرمایه گ
.  ...در بازار برق، بورس انرژی و 

ا پرداخت جزء سوخت به ساتب



1400سالبودجهقانون15تبصره«ی»بندکردندایمی

12مادهدرشدهجوییصرفهسوختکناردرنشدهمصرفسوختمفهومازاستفاده

نشدهمصرفسوختارزشازبخشیبانفتتهاترظرفیتازاستفاده

فوقظرفیتهایذیلدرسنواتیبودجهقوانیندرالزممنابعبینیپیش

مگاوات  1000
نیروگاه خورشیدی

ت  میلیاردکیلوواتساع1.8
برق در سال

ارزشسوختصرفهجوییشدهبرایهر
لیترنفتخام0.12کیلوواتساعتبرابر

دالر70هربشکهنفتخام

میلیون  1.3اختصاص 
هبشکه نفت خام سالیان



پاکتامین برق مراکز استخراج رمز ارزها از منابع تجدیدپذیر و

ویرپذتجدیدهاینیروگاهبرقازاستفادهامکان

مراکزبرقتامینجهت(جدیدوموجود)پاک

قالبدریکنواختبصورتارزرمزاستخراج

برقتضمینیخریدقرارداد



رف برقتامین برق صنایع بزرگ و پرمصرف، در زمانهای پیک مص

بهپرمصرفوبزرگصنایعترغیبمنظوربه

برقدریافتوتجدیدپذیرهاینیروگاهاحداث

هموارصورتبهشبکهبهتزریقی



هتوجازتشکربا


