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درژا تا خورشیندآ ننهژرولینژبتقژرخصصیژ نل

نیتووژنم  شگ هژنفتژوژرادبتددکنگتهژ
1400زمست  ژ



 ت نسیلژانتجدژخورشیندژدرژا تا 

دزارژمگ واتژ ت نسیل60حناقلژ
انتجدژخورشیندژدرژا تا 



د دژق نونیژفعلیژروسعهژرجن ن   تد مق  سهژروش

ق نو ژرفعژموانعژرولین12م دهژق نو ژاصالحژالگودژمصتفژانتجد61م دهژ

سوخت مصرف )، منافع (هزینه تبدیل انرژی)بر اساس جمع گ اردنتخ
(عدم انتشار آالینده)و ( نشده

جویی شدهبر اساس سوخت صرفه

یا  )گذاریخرید برق تا زمان بازگشت اصل و سود سرمایههای تضمین شدهساله بر اساس نرخ20خرید تضمینی نوعژقتارداد
!(ایهطبق نظر شورای اقتصاد تا زمان بازگشت اصل سرم

من بعژموردژنی زژ
بتادژ تداختژ

قتاردادد 

و بازپرداخت ( 61ماده 2تبصره )فروش برق تولید شده به شبکه 
یرو مزایای سوخت مصرف نشده و عدم انتشار آالینده به وزارت ن

سال تا  10مفاد قانونی با گدشت بیش از این61ماده 3تبصره )
قانون حمایت از 5کنون اجرائی نشده، پرداختها به استناد ماده 

. صنعت برق بوده است که تکافو نمی نماید

دل گذار و یا پرداخت نقدی معاتحویل سوخت به سرمایه
جویی شدهسوخت صرفه

حاضر های خرید تضمینیوزارت نیرو، با تمامی افرادی که با نرخمتجعژاعالمژنتخ
( شدهقانون رعایت ن. )شودبه تولیدبرق هستند قرارداد امضا می

صه، با شورای اقتصاد برای قیمت مبنا و بعد برگزاری مناق
.شودبرنده مناقصه قرارداد امضا می

عه تمامی ظرفیت فعلی تجدیدپذیرها از محل این قانون توسس بقهژاجتا
.  یافته است

ن ای اجرا نشده، پروژه برقدار کرددر تجدیدپذیرها پروژه
.های کشاورزی آماده برگزاری مناقصه استچاه



1400درژس لژ61نتخژخت نژرضمینیژبتقژبتژاس سژم دهژ

:ژنتخژ   ه
ر  ل24,267

ر  لژ19,328
سوختژمصتفژ

نشنه

ر  لژ3,939
من فعژعنمژژ

انتش رژآال ننه

لژژر  لژربن 1,000
انتجد



:ژژنشنهسوختژمصتفژ

جو یژژسوختژصتفهمبلغ
 کشنهژبتادژرولینژ
(ر  ل)کیلوواتژس عتژ

جو یژژسوختژصتفهمبلغ
 کشنهژبتادژرولینژ
(دالر)کیلوواتژس عتژ

نتخژرسعیتژدالر
وژر  ل

نتخژواحنژ
2(دالر)

سهمژسوختژبتادژ
کیلوواتژژرولینژ ک

1س عت
نوعژسوخت س ل

19.328 0/077 250.000

0/20 0.2643 (m3)گ زژ

14000/50 0/0329 (تلیت)گ زوئیلژ

0/40 0/020 (لیتت)م زوتژ

یمح سبهژقیمتژسوختژمصتفژنشنهژبتژاس سژنتخژخوراکژ تتوشیم

ده در  جویی شبر اساس آمار اعالم شده توسط وزارت نفت به کمیسیون اقتصادی دولت جهت محاسبه سوخت صرفه-1
1400قانون بودجه « 15»تبصره « ی»بند 

بر های گازوئیل و مازوتنرخ گاز بر اساس آمار منتشر شده در سایت کدال برای نرخ خوراک گاز پتروشیمی و نرخ-2
های صادراتی اساس نرخ



ق نو ژاصالحژالگودژمصتف61م دهژعلتژمشکلژفعلیژقتاردادد دژ

(اجتادژق نو ژبنو ژاجتا یژکتد ژمن بعژآ )ق نو ژاصالحژالگودژمصتفژ61م دهژ3عنمژاجتادژربصتهژ

جویی سوخت از سوی وزارت نفتعدم پرداخت صرفه

های آالیندگی توسط صنایع آالیندهعدم پرداخت هزینه

های مربوط به توسعه تجدیدپذیرها بر دوش وزارت نیرو استتمامی هزینه



:ژنشنهسوختژمصتفژ

139613971398س ل

2.8462.6102.591(زاگرس)زاگرس پتروشیمی 

2.9902.5902.338دماوندنیروگاه 

ب ژسوختژژمصتفژگ زژدوژ تتوشیمیژنمونه،ژ کژنیتوگ هژسیکلژرتکیبیژدرژمق  سه
(میلیو ژمتتژمکعب)مصتفژنشنهژرجن ن   تد ژ

 ،ژروسعهژدد دژرجن ن   تژبهژ تتوشیمیجو یژشنهژدرژنیتوگ هب ژا ج دژامک  ژفتوشژحوالهژگ زژصتفه
خنودژژد ژراژجزءژمن بعژدرآمند  بن؛ژام ژدولتژرم میژمن بعژفتوشژگ زژ تتوشیمیا رژصنعتژجهشژمی

(ژژق نو ژبودجه14ربصتهژ)بیننژمی

میلینو ژمتنتژمکعنبژگن زژژژژژ2,000بتابتژ1400ر ژ     ژآذرم هژ1394کلژگ زژمصتفژنشنهژرجن ن   تد ژازژس لژ
.طبیعیژبودهژاست

5,700د ژمع دلژجو یژشنهژس لی نهژنیتوگ هدزارژمگ واتژنیتوگ هژرجن ن   ت،ژگ زژصتفه10درژصورتژاحناثژ
میلیو ژمتتژمکعبژاست؛ژرقت ب ًژدوژبتابتژمصتفژ تتوشیمیژزاگتس



من ت تژشبکهتهاترر بلودژسبزژدرژبورسژانتجدژژ

ی  مشترکین خانگ
ر با مصرف دو براب

الگو

گان  تولیدکنند
تجدیدپذیر

ان تولیدکنندگ
حرارتی دارای 

گواهی 
سمتژعتضهجوییصرفه

سمتژرق ض 

ساتبا یا 
مدیریت 
شبکه ؟؟؟

درصد ادارات 20
صادراترمز ارزهادولتی

ری مشترکین تجا
1و صنایع باالی 

مگاوات

دزارژمگ واتژ10من بعژم لیژموردژنی زژبتن مهژروسعهژر میرژ
(ر بلوژسبز)ژ



ازژروجهژشم ژسپ سگزار م
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