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گذاري یا میزان نقدینگی حجم سرمایه
گذاري در حوزه خورشیدي  یکی از فاکتورهاي مهم در تعیین مسیر و شیوه سرمایه

www.eepdc.ir

:گذاري حجم و میزان سرمایه

و بیشترمیلیارد ریال  50سرمایه گذاري حدود 

و یا کمترمیلیارد ریال  10سرمایه گذاري حدود 
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 در گذاري سرمایه مدل باشد، داشته بیشتر و ریال میلیارد 50 حدود در مبالغی گذاري سرمایه قصد متقاضی که صورتی در
.شد خواهد پرداخته آن به تفصیل به دیگر مستندي در که .بود خواهد نیروگاهی هاي طرح قالب
 پذیر امکان )برق انشعاب وجود از نیاز بی( مناسب کاربري با زمینی هر در نیروگاه احداث نیروگاهی هاي طرح در :مهم نکته
 هاي زمین کاربري تغییر .است انجام قابل بیشتر حمایت و سهولت با معموال صنعتی هاي شهرك از زمین تامین .است

 است پذیر امکان خاص شرایط تحت ملی اراضی از زمین تامین .است غیرممکن موارد اکثر در و بر زمان فرایندي کشاورزي
      .شد خواهد انجام نیروگاه احداث از اطمینان حصول تا )زمانی محدودیت با( موقت واگذاري و

 در گذاري سرمایه مدل باشد، آن از کمتر یا و ریال میلیارد 10 حدود در گذاري سرمایه جهت نظر مورد مبلغ که صورتی در
 توجیه واجد گذاري سرمایه حداقل طرح، این در .بود خواهد برق مشترکین ویژه خورشیدي برق هاي سامانه طرح قالب

 ریال میلیون 330 معادل 98 سال طی متوسط طور به خورشیدي برق سامانه کیلووات 3 نصب جهت مناسب اقتصادي
   .است داشته هزینه

ها و مزارع خورشیدي نیروگاه

ها و مزارع خورشیدي نیروگاه
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مشترکینقراردادهاي خرید تضمینی ویژه 

1طرفین قرارداد
2مدت قرارداد

3نرخ پایه قرارداد

تغییر نرخ پایه  
5قرارداد

ضریب تعدیل  
4نرخ قرارداد

1
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 انرژي سازمان مابین تضمینی خرید قرارداد
 انرژي سازي بهینه و تجدیدپذیر هاي

 مالک همزمان که سامانه مالک و )ساتبا(
 منعقد باشد، می نیز برق انشعاب و ملک

.گردد می

 و است سال20 تضمینی خرید قرارداد مدت
.باشد می نافذ قرارداد انعقاد تاریخ از

  قرارداد شدن نافذ و انعقاد زمان از متقاضی
 احداث به نسبت تا دارد فرصت ماه 15

  .نماید اقدام آن شبکه به اتصال و سامانه
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 وفق تضمینی خرید قرارداد پایه نرخ
  ظرفیت براي نیرو محترم وزیر جاري مصوبه

 ازاي به ریال 10400 معادل کیلووات 20 تا 1
.باشد می تولیدي انرژي ساعت کیلووات هر

  تا 20 از بیش هاي ظرفیت براي نرخ این
 هر ازاي به ریال 9100 معادل کیلووات100

   .باشد می تولیدي انرژي ساعت کیلووات
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 نرخ در تعدیل ضریب پرداخت، دوره هر در
 ضریب این .شود می اعمال قرارداد پایه

 اقتصادي هاي شاخص از منتج نرخ تعدیل
 بودجه و برنامه سازمان توسط شده اعالم

  گردد می اعمال و محاسبه

 قرارداد ابتداي سال 10 طی قرارداد پایه نرخ
 معادل قرارداد دوم سال 10 در و است ثابت

.یافت خواهد درصدکاهش30
 هر در نرخ تعدیل ضریب اعمال به توجه با

 به منجر پایه نرخ کاهش این پرداخت دوره
  .شد خواهد نرخ حد از بیش افزایش کنترل
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کیلوواتی نمونه  5الزامات و شرایط یک سامانه برق خورشیدي 

  کیلووات هر ازاي به گذاري سرمایه هزینه ـ
 100 با برابر خورشیدي برق سامانه ظرفیت
  .است شده گرفته درنظر ریال میلیون

 معادل گذاري سرمایه هزینه مجموع در ـ
.است شده بینی پیش ریال میلیون 500

)کیلووات10 تا( تکفاز آمپر25 برق انشعاب ـ
نصب مناسب فضاي مترمربع50 ـ
برمترمربع کیلوگرم50 بارگذاري امکان ـ

نصب محل در
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  تضمینی خرید قرارداد از منتج درآمد
  :خورشیدي برق سامانه انرژي

ریال میلیون 73 :اول سال در ـ
ریال میلیون 86 :دوم سال در ـ
ریال میلیون 116 :سوم سال در ـ

که ابتداي سال  خ اتصال به شب ریال  8000و نرخ پایه قرارداد  96تاری
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6کیلوواتی نمونه  5اي یک سامانه برق خورشیدي  نمودار تولید و درآمد دوره
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که ابتداي سال  خ اتصال به شب ریال  8000و نرخ پایه قرارداد  96تاری اي دوره

سنواتی
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 مشترکینخرید تضمینی برق خورشیدي ویژه 

تا سقف 
کیلووات100

محدود به دو برابر 
ظرفیت انشعاب

مشترك شرکت 
توزیع

 برق تضمینی خرید قراردادهاي در
 حال هر در مشترکین، ویژه خورشیدي

  حداکثر میبایست سامانه ظرفیت
.باشد کیلووات100

 از بیش خورشیدي هاي ظرفیت
 که کیلووات100 از کمتر یا و کیلووات100
 شوند نصب برق انشعاب فاقد محلی در

 خواهند نیروگاهی شرایط و قوانین تابع
.بود

 برابر دو تا محل هر در تا تواند می متقاضی
  خود به متعلق انشعابات ظرفیت مجموع
.کند نصب خورشیدي برق سامانه

 نام به بایست می برق انشعابات یا انشعاب
 خریدتضمینی قرارداد طرف یا متقاضی

.باشد
  حالت ترین ساده در میتوان ها مجتمع در
  به نسبت عمومی انشعاب ظرفیت برابر دو تا

  انعقاد و خورشیدي برق سامانه احداث
 مجتمع نام به تضمینی خرید قرارداد

.نمود اقدام )حقوقی شخصیت(

 خورشیدي برق سامانه احداث متقاضی
  داراي سامانه نصب محل در میبایست

.باشد توزیع شرکت مشترك و برق انشعاب
 مالک نام به تضمینی خرید قراردادهاي

  .بود خواهد انشعاب مالک و ملک
 دو در و ساله20 تضمینی خرید قراردادهاي

  و کیلووات20 تا 1 متفاوت نرخ پله یا سطح
.شوند می منعقد کیلووات100 تا 21
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مراحل اجراي طرح سامانه برق خورشیدي
مشترکین ویژه
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68 24

7 5 3 1

پایان

ع شرو
تایید نهایی سامانه، 

انجام تست هاي 
اتصال، نصب کنتور و 
اتصال به شبکه سامانه

انتخاب تجهیزات، 
طراحی سامانه و اخذ  

تاییدیه تجهیزات
صدور موافقت نامه 

اتصال به شبکه

ارائه مستندات حقوقی  
شخصی، قبض برق و 
مستندات تملک ملک

اجراي سامانه و طرح 
اتصال به شبکه، نظارت  

بر اجرا، عیب یابی و 
رفع اشکال

انتخاب پیمانکار و 
انعقاد قرارداد اجراي 

سامانه برق خورشیدي 

بازدید میدانی و تعیین 
شرایط و نحوه اتصال 

به شبکه

ثبت درخواست در 
سامانه مهرسان

تصمیم براي احداث  
سامانه برق خورشیدي

بهره برداري از 
سامانه برق خورشیدي
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هاي برق خورشیدي برداري از سامانه بهره

4

3

2

1

 بر عالوه بعد به چهارم سال از
 در گذشته، سنوات مالحظات

 سرمایه گارانتی، دوره اتمام صورت

 شرکت پتانسیل از تواند می گذار

  سامانه برداري بهره خدمات هاي

 منظور به خورشیدي برق هاي
 عملکرد صحت از اطمینان حصول
 انجام نیز و یابی عیب سامانه،

 نیاز مورد احتمالی اصالحات
.نماید استفاده

 و ها پانل نظافت به توجه چنان هم
 .دارد اهمیت تولید راندمان حفظ

 سامانه هاي المان میدانی بازدید
 حصول و پیمانکار نماینده توسط

 می تجهیزات صحت از اطمینان
  شود انجام بار یک حداقل بایست

  .)پیمانکار گارانتی خدمات(
 ضریب اقتصادي، شرایط از منتج

.داشت خواهد افزایش نرخ تعدیل

 توجه با برداري بهره سوم سال در
 به پیمانکار گارانتی دوره اتمام به

 میبایست حتما معمول، صورت
 شده انجام سامانه از میدانی بازدید

 عملکرد سنجی صحت لیست چک و
 راندمان حفظ و وایرینگ ها، المان

 ضمن و تکمیل  سامانه استاندارد
 شرکت به گذار سرمایه به ارائه

   .گردد ارائه ناظر عنوان به نیز توزیع

 سامانه از برداري بهره اول سال در
 مشکل معموال خورشیدي برق

.ندارد وجود خاصی
 و ها پانل سطح تمیزي به توجه تنها

 اهمیت حائز تولید راندمان حفظ
 هم قرارداد نرخ تعدیل ضریب .است
 به نزدیک و نکرده محسوسی تغییر
.باشد می یک
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