
 
 
 
 
 
 
 

 "كاالي ايرانيال حمايت از س "

 احداث سامانه برق خورشيدي، توليد و فروش برق ويژه مشتركين شركت توزيع

امانه برق سبه احداث تواند نسبت شركت توزيع، ميغيردولتي وزير محترم نيرو، هر مشترك  19/2/95مورخ  100/30/14273/95در راستاي اجراي مصوبه شماره 
ضميني خريداري تسال به صورت  20ها را به مدت وزارت نيرو انرژي توليدي اين سامانه نموده وكيلووات اقدام  100محدود به ظرفيت انشعاب تا سقف  خورشيدي

  كند.مي
 اشد.كشاورزي يا صنعتي ب، تواند خانگي، تجاري، عمومييم(غيردولتي) اين انشعاب  .سامانه بايد در محلي نصب شود كه حتما انشعاب برق داشته باشد 

  هايي با سامانه رايب . اين نرخاست انرژيريال به ازاي هركيلووات ساعت  8000كيلووات و كمتر معادل 20هايي با ظرفيت خريد تضميني برق سامانهپايه قرارداد نرخ
  .است يتوليد انرژي ريال به ازاي هركيلووات ساعت7000كيلووات معادل  100تا   20ظرفيت بيشتر از 

  شود.درصد تعديل مي30سال دوم  10سال اول قرارداد ثابت و در  10نرخ پايه در  ساله است. 20قرارداد خريد تضميني 

  گردد.برنامه و بودجه (متاثر از تغييرات نرخ ارز و نرخ تورم) به نرخ پايه اعمال ميدر هر دوره پرداخت، ضريب تعديل نرخ سازمان 

  كيلووات و  20ظرفيت (ريال  8000حاصل از فروش آن با نرخ ساالنه كيلووات ساعت است و درآمد  1750توليد ساالنه هركيلووات سامانه برق خورشيدي تقريبا برابر با
 ميليون ريال درآمد دارد. 70كيلووات خانگي ساالنه  5باشد. يعني يك سامانه ل ميميليون ريا 14كمتر)، بالغ بر 

  شود.ماه يكبار به حساب مالك واريز مي 2درآمد حاصل از فروش انرژي هر 

  30انشعاب  ظرفيت معادل يك كيلووات و 5آمپر تكفاز،  25كيلووات است. مثال ظرفيت معادل يك كنتور  100ظرفيت سامانه محدود به ظرفيت انشعاب و سقف آن 
 كيلووات است. 30، معادل يكيلووات

 لووات)    كي 100سقف تا انشعابات باشد. (ظرفيت تواند برابر با مجموع ) ظرفيت سامانه ميو ... (آپارتمان مسكوني برق در يك پالك زمين با چند انشعاب 

 نه حداث سامااكي كه خود مالك بخشي از آن است اجازه محضري جهت استفاده از فضاي مشاع براي در ملگذار بايد مالك ملك و انشعاب/انشعابات باشد يا سرمايه
 اشد.)ريدتضميني بخقرارداد كننده امضاءبايست حتما به نام متقاضي احداث سامانه و (انشعاب ميارائه نمايد. را  برق خورشيدي متناسب با انشعاب تحت مالكيت خود

  بام، تواند بخشي از پشتمترمربع فضا الزم دارد كه مي 50كيلوواتي تقريبا  5مترمربع فضا الزم است. يك سامانه 10براي هر كيلووات سامانه برق خورشيدي تقريبا
 بان پنجره و حتي بخشي از نماي ساختمان باشد.  سقف پاركينگ، سايه

  است محل نصب از استحكام كافي برخوردار باشد. رم بر مترمربع است. الزمكيلوگ50بارگذاري تجهيزات خورشيدي تقريبا معادل 

 ست.فاز اسه كيلووات و بيشتر 5با ظرفيت  اتصال سامانه شود.سامانه خورشيدي با يك كنتور جداگانه و مستقل از انشعاب برق مصرفي به شبكه وصل مي 

  شود.حساب شركت توزيع واريز ميهزينه كنتور برعهده مالك سامانه است كه پس از اعالم به 

 گيري (مطابق با طرح و تعهدات ابالغي) برعهده مالك/پيمانكار سامانه است. اندازهاجراي طرح اتصال به شبكه و نصب تابلو لوازم 

  هاي برق خورشيدي الزامي است.اهم) براي سامانه 2اجراي سيستم ارت مناسب (كمتر از 

 د.را شده باشنجا..) طراحي و از استحكام كافي برخوردار بوده و به شكل مناسب (تحمل بار، بادگيري و . .باشنديا آلياژ آلومينيوم گالوانيزه از جنس فوالد  ها بايدسازه 

 بايد از نوع و سايز مناسب انتخاب شده، استاندارد محيط بيروني را داشته باشند.و اتصاالت آنها ها كابل 

 برداري تضمين شود. سال بهره 20ها در طول عملكرد درست آن و اندارد بوده و از سازندگان معتبر انتخاب شوندصفحات خورشيدي و اينورتر است 

 هاي برق خورشيدي الزامي است. گير براي سامانهنصب برق 

  شود.انجام مي شركت توزيع شهرستان اصفهانمهرسان، بارگزاري شده روي سايت ثبت درخواست از طريق سامانه 

  هد بود.گذار/مالك خواثبت درخواست براي اطمينان از كيفيت انجام طرح، تا خاتمه دركنار سرمايهناظر شركت توزيع بر فرايند انجام كار نظارت داشته و پس از 

 توانيد:ميدر حوزه شركت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان، جهت كسب اطالعات بيشتر 

   به سايت شركت به آدرسwww.eepdc.ir .مراجعه نماييد  
  .با شماره تماس ناظران شركت توزيع، اعالم شده در سايت شركت تماس بگيريد  
  گيريد.االسالم، دادخواه و خانم فرخنده) تماس بهمكاران شركت در حوزه ستادي (آقايان شيخ 03136620713و  03136644070هاي با شماره تلفن  
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 "كاالي ايرانيال حمايت از س "

 تركين شركت توزيعويژه مش سامانه برق خورشيدي احداث جهتمراحل انجام كار 

ث سامانه تواند نسبت به احداوزير محترم نيرو، هر مشترك شركت توزيع، مي 19/2/95مورخ  100/30/14273/95در راستاي اجراي مصوبه شماره 
زارت نيرو وسال به  20را به صورت تضميني طي خود كيلووات اقدام نمايد و انرژي توليدي  100برق خورشيدي محدود به ظرفيت انشعاب تا سقف 

  گذاري بدين شرح است: مراحل انجام كار و نحوه اقدام متقاضي سرمايه د.بفروش
  ضروري است. شناسه قبضثبت نمايد. اعالم  ،مهرساندرخواست خود را سامانه خدمات غيرحضوري مراجعه به سايت شركت توزيع، متقاضي بايد با 

 شود. پس از ثبت درخواست، نظارت بر انجام پروژه به صورت تصادفي از طريق سيستم به يكي از ناظران شركت ارجاع مي 

  دارد. برعهده "ساله 20برداري گذار در طول دوره بهرهتضمين كيفيت و حفظ منافع سرمايه"ناظر شركت توزيع وظيفه نظارت بر انجام پروژه را به منظور 

  دهد.الزم را انجام مي هماهنگي ،، با متقاضي تماس گرفته و جهت انجام بازديد از محل نصبيك هفتهناظر حداكثر ظرف مدت 

 ت توزيع به اران شركامكان نصب، حداكثر ظرفيت قابل نصب، نقطه اتصال به شبكه، طرح اتصال و تعهدات اتصال به شبكه تعيين و با تاييد همك ،پس از بازديد از محل
 گردد.ميوي تنظيم گذار صادر و قرارداد خريد تضميني نامه احداث سامانه برق خورشيدي براي سرمايهو موافقتمتقاضي ابالغ 

  ساله قرارداد)20ماه از دوره 15ماه فرصت دارد تا سامانه برق خورشيدي خود را احداث نمايد. ( 15گذار قرارداد، سرمايهاز تاريخ تنظيم 

 كند. اد منعقداز فهرست پيمانكاران مورد تاييد شركت توزيع، يك پيمانكار را انتخاب و براي انجام پروژه با او قرارد ،هاي الزممتقاضي بايد پس از بررسي 

 ند.اخذ ك سامانه يز طراحيگذار بايد پيش از انعقاد قطعي قرارداد با پيمانكار، تاييد ناظر را براي تجهيزات سامانه اعم از پانل، اينورتر، برقگير و ... و نمايهسر 

 گذار از نظر مشورتي ناظر در انعقاد قطعي قرارداد با پيمانكار، بهره گيرد.شود سرمايهپيشنهاد مي 

 گذار، مشاوره الزم را ارائه نمايد.ست در هر مرحله از انجام كار بنا به درخواست سرمايهناظر موظف ا 

 تواند عمليات نصب سامانه را آغاز نموده و پروژه را اجرا نمايد.پس از اخذ تاييديه طرح سامانه و تجهيزات آن، پيمانكار مي 

 .نظارت حين اجرا برعهده ناظر است 

  شود.جهت اجرا ابالغ مي ،گذار/پيمانكار ويناظر به سرمايهتوسط  تاييد شركت توزيع (نماينده امور)،طرح اتصال به شبكه و الزامات آن، پس از 

 ست.گذار و پيمانكار وي اسرمايه گيري، حفاري و ... و نيز اخذ هرگونه مجوز در اين ارتباط برعهدهوازم اندازهلكشي، نصب تابلو اجراي طرح اتصال به شبكه اعم از كابل 

 گيري (كنتور) را به حساب شركت توزيع واريز نمايد.بايست پس از اعالم هزينه توسط ناظر، هزينه لوازم اندازهگذار ميسرمايه 

 .پس از واريز وجه معادل، نصب كنتور انجام خواهد شد 

 و اصالحات الزم انجام گردد. پيمانكار وي رفع/گذارسرمايهاعالم شده از طرف ناظر، بايد توسط  تتمامي اشكاال 

 گردد.پس از خاتمه كار، درصورت تاييد ناظر، اتصال به شبكه سامانه درحضور نمايندگان توزيع انجام شده و قرارداد خريد تضميني برق مبادله مي 

 ركت توزيع، تبا به شبار، كنتور سامانه قرائت شده، صورت وضعيت انرژي توليدي تنظيم و پس از پرداخت مبالغ متناظر از طرف ساپس از اتصال به شبكه، هر دوماه يك
 گذار/مالك سامانه واريز خواهد شد. اين مبالغ به حساب سرمايه

  گذار، سرمايه طتوسافزار مهرسان مراحل پيشرفت كار از طريق نرمالزم است و  شودهاي تنظيم و ابالغ شده انجام ميها و روشتمامي مراحل فوق، طبق دستورالعمل
   د.وشپايش پيگيري و ناظر، پيمانكار و نماينده شركت توزيع 

 توانيد:جهت كسب اطالعات بيشتر در حوزه شركت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان، مي

   به سايت شركت به آدرسwww.eepdc.ir .مراجعه نماييد  
  .با شماره تماس ناظران شركت توزيع، اعالم شده در سايت شركت تماس بگيريد  
  گيريد.االسالم، دادخواه و خانم فرخنده) تماس بهمكاران شركت در حوزه ستادي (آقايان شيخ 03136620713و  03136644070هاي با شماره تلفن  
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" حمايت از كاالي ايراني سال  " 

 ريپذ دياز منابع تجدها ادارات و سازمان يمصارف انرژ %20معادل  ديو تول نيتام
  انجام كار فرايندشرح مختصري از 

، حداقل معادل هيات محترم وزيران و به منظور ايجاد ظرفيت توليد انرژي از منابع تجديدپذير 31/6/95ت مورخ /78250در راستاي اجراي مصوبه شماره 
ذيل  حرار به شكفرايند انجام هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي حوزه شهرستان اصفهان، درصد مصارف انرژي انشعابات مجموعه ادارات و سازمان 20

   گردد:اعالم مي
 .شناسايي و تدوين فهرست تمامي انشعابات برق تحت پوشش منضم به كد اشتراك انشعاب 

 ارائه فهرست به شركت توزيع برق شهرستان اصفهان و درخواست تجميع مصارف ساالنه و تعيين ظرفيت برآوردي 

 جديدپذير از شركت توزيعاخذ اطالعات برآورد ظرفيت توليد ت 

 بيني شدهتوليد پيشريزي جهت تحقق ظرفيت برنامه 

 انتخاب راهكار اجرايي (درصورت صالحديد انتخاب مشاور( 
 و تامين اعتبار خصيص بودجه، تبينيپيش 

 اجراي راهكار و تحقق ظرفيت توليد تجديدپذير 

تصادي ده و از منظر اقتر بوهاي خورشيدي منطقيكيلووات باشد در اكثر موارد احداث سامانه/سامانه 250درصورتي كه ظرفيت برآوردي كمتر از 
ادي، بتوربين  سنجي مناسب براي انتخاب نوع منبع تجديدپذير اعم ازضروري است پتانسيل ،هاي باالترليكن در ارتباط با ظرفيت باشد.پذيرتر ميتوجيه

رد/تركيبي) (منفينه ز و ... انجام و متناسب با مطلوبيت اقتصادي و فني، راهكار بهسوزبالهتوربين آبي كوچك، توربين انبساطي، بازيافت تلفات حرارتي، 
 انتخاب و اجرا شود. 

ه تفكيك محل، بظرفيت انشعاب محدود به كيلووات،  100هاي خورشيدي با ظرفيت حداكثر كه انرژي خورشيدي، راهكار منتخب باشد، سامانه صورتيدر 
  كار به ترتيب ذيل خواهد بود: انجاممراحل  اره/سازمان نصب خواهد شد.اماكن تحت پوشش اددر هر يك از 

 هاسامانه/هاي نصب سامانهمحلظرفيت و اعالم مكتوب  وافزار مهرسان از طريق سايت شركت توزيع در نرمنام ثبت 

 شركت توزيع) ناظر/انجام بازديد محل، تعيين نقطه اتصال و تعهدات اتصال به شبكه (نماينده 

 مرتبطانشعابات /انشعابدر محل هاي برق خورشيدي نامه احداث سامانه/سامانهصدور موافقت 

  تعيين پيمانكار اجرايي از فهرست پيمانكاران واجد صالحيت 

 اجراي سامانه و انجام تعهدات اتصال به شبكه 

 (اتصال به شبكه عمومي برق) برق خورشيدي اتصال به شبكه سامانه 

 هاسامانه/سامانهمحل نصب  انشعابات/اي انشعابو كسر مقادير توليد از مصارف دوره قرائت انرژي توليدي  
 دولتي ريها، حتي براي نهادهاي عمومي غادارات و سازمان %20فروش تضميني انرژي ذيل تعهدات  ،ابالغيهاي وفق دستورالعمل

 باشد.نيز ميسر نمي

  شد. تغيير، تقريبا مشابه است و با هماهنگي شركت توزيع اجرا خواهدبراي ساير منابع نيز مراحل ادامه كار با اندكي 
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