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 11/04/1401 تهیه گزارشتاریخ  رویه اجرایی  -مقررات  -قانون شناسه

 در استان  حوزه  نیفعال ا  یکوچک و مشکالت واحدها  اسیبا مق  یحرارت  روگاهیاحداث ن  یچالش ها  بررسی عنوان موضوع

 کمیته انرژی کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع 

سایاسات    کشاور تبدی  شاده اساتی این چالش ها که ناشای از تدج توجهمهم  در ساال های اخیر کمبود برق به یکی از چالش های  

مبنی بر تدج اولویت قطعی   مساوولین، به دلی  تصامیمات ایجاد شاده اساتبه زیرسااخت های کشاور در ساال های گذشاته    گذاران

این کمبود در اساتان ذرربایجان شارقی بیشاتر از ساایر    البته  جاد کرده اساتییبرق بخش خانگی، مشاکالت بسایاری برای صانایع ا

تا    لیکن  بارها از ساوی بخش خصاوصای مطرد شاده،اساتان،  به  اساتان ها به چشام می خوردی به نیوی که میزان تخصایر برق و گاز  

  1397ذمار و اطالتات ساال    گوشاه ای از  در این راساتا به  فته اساتیربرون رفت از این معضا  صاورت نگ  اسااسای جهت  اقداجکنون  

 نشانگر مظلوج واقعا شدن منطقه ذرربایجان می باشدیخود  شرکت توانیر اشاره می گردد که  

 توزيع  فوق   و انتقال در شده فروخته  صنعتي ديماند بارو پيک در  سرانه مصرف

 دیماند صنعتی 

 فروخته شده 

 مصرف برق سرانه 

 در پیک بار 

W 

 جمعیت  

 نفر 
 ردیف  منطقه

 1 برق ذرربایجان  291ی445ی8 365 832

 2 برق اصفهان  613ی068ی6 631 2373

 3 برق خراسان  491ی066ی8 474 727

 4 برق فارس  674ی014ی6 815 793

 5 برق کرمان  3164718 669 707

 6 برق یزد  1138533 942 1131

 7 برق سمنان  702360 689 170

 در مقايسه باهم ها  پيک بار استان 

 ردیف  استان  MWپیک بار 

 1 استان ذرربایجان شرقی  1170

 2 استان اصفهان  2468

 3 استان فارس  2586

 4 استان خراسان  2487

 5 استان کرمان  1653

 6 استان یزد  787

 شاخص فروش برق

 فروش برق صنعتی

 میلیون کیلوولت ساتت 

 فروش برق خانگی 

 میلیون کیلوولت ساتت 
 ردیف  استان 

 1 ذرربایجان شرقی  2469 3472

 2 اصفهان  4259 425ی14

 3 خراسان رضوی  4540 5391

 4 فارس  4852 3186

 5 کرمان  3220 4652
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 کيلوولت  400  یمقايسه تعداد و ظرفيت پستها

 تعداد پستهای  400KVظرفیت نصب شده پستهای 
400KV 

 ردیف  شرکت 

 1 برق ذرربایجان  5 2845

 2 برق اصفهان  19 10910

 3 برق خراسان  20 10482

 4 برق فارس  26 12995

 5 برق کرمان  9 5470

 6 برق یزد  9 4685

 مقايسه تعداد و ظرفيت پستهای فوق توزيع 

ظرفیت ک   

 نصب شده

MVA 

تعداد  

 پستهای

132/63  

 کیلوولت 

 ردیف  شرکت 

 1 برق ذرربایجان  121 6871

 2 برق اصفهان  178 9915

 3 برق خراسان  172 10962

 4 برق اصفهان  218 13937

 کيلوولت چهار شهر 20مقايسه شبکه 

تعداد  

 کیلوولت 20فیدر

 دستگاه 

تعداد  

 ترانسفورمر 

 دستگاه 

شبکه    طول

 کیلوولت 20
 ردیف  شرکت 

 1 توزیع تبریز  3270 6666 228

 2 اصفهان  توزیع 5491 12500 339

 3 توزیع مشهد  6257 14815 414

 4 توزیع شیراز  12937 28692 513

 کيلوولت بر هر يک ميليون نفر در هر منطقه  400تعداد پست  

تعداد پست  

 کیلوولت 400

 بر هر میلیون نفر 

 ردیف  شرکت 

 1 برق ذرربایجان  59/0

 2 برق اصفهان  17/3

 3 برق خراسان  5/2

 4 برق فارس  3/4

 5 برق کرمان  9/2

 6 برق یزد  2/8

 7 برق سمنان  7/5
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 بار  کي هر منطقه از پ لوولتيک  400  ینصب شده از پستها  تي توان مصرف هر فرد از ظرف

 توان روشن کردن 

 W100تدد المپ  

 توان مصرفی هر فرد
W 

 ردیف  شرد 

 1 برق ذرربایجان در  300 3

 2 برق اصفهان در  1600 16

 3 در برق خراسان  1156 11-12

 4 برق فارس در  1923 19

 5 کرمان برق در  1797 18

 6 برق یزددر  3663 36تا  37

 7 برق سمنان در  2534 25

 لوولت يک  400  یدر پست ها  جان يهر نفر در هر منطقه نسبت به برق آذربا یبهره مند   یچند برابر

 400 ی ها نصب شده پست ت ینسبت ظرف ذرربایجان  اصفهان  خراسان  فارس  کرمان  یزد  سمنان 

 یها  پست ت یهر شرکت به ظرف لوولتیک

)چند برابر( با احتساب   جان یبرق ذرربا 

 هر منطقه  تیجمع

6/101 6/90 7/13 98/8 4 4/7 1 

 لومتريبر حسب ک  1397در سال  تي هر منطقه بدون احتساب تعداد جمع عيو فوق توز  لوولت يک 400طول شبکه  

 شرد  برق ذرربایجان  برق اصفهان  برق خراسان  برق فارس 

2422 2449 2148 955 
 کیلوولت  400طول خطوط 

 ( کیلومتر مدار)

15031 11612 6286 4688 
 طول شبکه فوق توزیع 

 ( کیلومتر مدار)

 

ارائه شده شرایط ذرربایجان    1397بر اساس شاخر های تمومی شبکه های مناطق مختلف که توسط خود شرکت توانیر در سال  

شارقی، ذرربایجان رربی و اردبی  می باشاد در تمامی شااخر ها بسایار نامطلوب اساتی البته شااید  که شاام  ساه اساتان ذرربایجان  

   با توجه به شرایط در حال حاضر، نتیجه بهتری حاص  نخواهد شدی  ، لیکنذمار به روز تری نیز ارائه شود

مدیریت بار مصارف برق اساتان ذرربایجان شارقی همننان در صادر جدول    ی انجاج شاده، شااهد ذن هساتیم کهتلیررم تبعیض ها

و همننان هم ردیف با دیگر اسااتان های برخوردار از ظرفیت    می باشااد و هیت تفاوتی با دیگر اسااتان ها با ظرفیت های باال ندارد

  150پیک بار ذرربایجان با    1170مگا وات خاموشای    100باالی برق در مدیریت بار مصارف ساهیم می گردندی این درحالیسات که 

برابری بهره مندی هر نفراز برق استان سمنان به نسبت    101همننین    پیک بار اصفهان قاب  مقایسه نمی باشدی  2468مگا وات از  

مسوولین  لذا بایستی این موضوع برای یکبار در دستور کار نمایندگان مجلس و  هر نفر در منطقه ذرربایجان قاب  توجیه نمی باشدی  

 تالی رتبه استان قرار گیرد و تا احقاق حق استان پیگیری گرددی

ر خصاو  ظرفیت های تخصایر یافته به اساتان ها، میدودیت های برق در برخی از موارد  تلیررم مظلوج واقع شادن ذرربایجان د

در این خصو   لزج اصالد می باشدی  ابالری می باشد که در حوزه صنعت بیشتر مشاهده می گردد و مستقوانین و مقررات  ناشی از  

تنظیم این    هابر اساااس دسااتورالعم   می توان به قراردادهای فی مابین وزارت نیرو و نیروگاه های با مقیاس کوچک اشاااره کردی  

  یی یابدواحد مربوطه اختصا  م  بهمورد نیاز بالفاصله  گاز مصارفی    ،قراردادها به صاورتی اسات که با ارائه مجوز برای احداث نیروگاه

نظیر تیریم،  به دالی  مختلف    در بسایاری مواقع مشااهده می گردد، متقاضاینیازمند زمان اساتی    ،از واحدبرداری   بهره  حالیکه  در



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 یشرق جانیاستان آذربا یدولت و بخش خصوص یگفتگو ینشست شوراهشتاد و هشتمین 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   4

 

میزان گاز مصارفی   و به دلی  تقد قرارداد تضامینی  متوقف شاده اسات  فیزیکی  نقدینگی کافی و مشاکالت دیگر بدون پیشارفتتدج  

تخصایر یافته اسات و به دلی  میدودیت  به اساتان  از منظر وزارت نفت این مقدار  اما    بلوکه می شاودی  بال اساتفاده مانده وواحد  

از این ظرفیت اساتفاده نشاده و بسایاری از متقاضایان در مرحله صادور    در حالیکهمجوز دیگری برای اساتان صاادر نمی گرددی  گاز،  

 قرار دارندی  گاز  مجوز  

 استان آذربايجان شرقي   احداث نيروگاه حرارتي با مقياس کوچکليست متقاضيان سرمايه گذار 

صادر   تیظرف پست مرتبط  ناج شرکت  ف یرد

 (MW) شده

قرارداد   روگاه ینوع ن

 گاز

پروانه  

 احداث 

  دی قرارداد خر

 برق  ین یتضم

 توضییات 

پروژه   ،یی اجرا شرفتی بدون پ ✓ ✓ ✓ DG 25 ذرر  رو ین  نایس 1

فسخ   طیمتوقف بوده و حائز شرا

 ی باشد یقرارداد م

 ✓ ✓ ✓ DG 25 ذباد  دی سع فلز ناب ایذر 2

  یکارذ ساز روب ذهن اسنوند ذرر 3

 مراره 

25 DG - ✓ ✓ 

 کی الکتر سیپرد 4

 یانرژ

پروژه   ،ی اجرائ شرفتی بدون پ - ✓ ✓ DG 25 جلفا 132پست 

 باشد  یمتوقف م

  هیشهرک سرما ( 1) یذرر نماد انرژ 5

 ی خارج یگذار

14 DG ✓ - - یی اجرا  یدر مرحله انجاج کارها 

  یشهرک صنعت  ( 2) یذرر نماد انرژ 6

 بعثت 

8 DG ✓ ✓ ✓ 

پروفسور   ( 3تامین نیروی ساج ) 7

 هشترودی 

25 DG ✓ ✓ _   در مرحله تقد قرارداد خرید

 تظمینی 

 - ✓ ✓ DG 25 سردرود  نیرو طرد توان ذدرین  8

 در ذستانه بهره برداری  ✓ ✓ ✓ DG 10 میانه  ثمین صنعت تیراژه   9

 

به  ی  اساتساوی وزارت نیرو    از  بندهای قراردادبرخی از  مشااهده می گردد، تدج اجرای  فی ما بین  دومین موضاوع که در قراردادهای  

وزارت نیرو و تدج قطع گاز در  تنوان مثال در قراردادهای خود تامین و خود مصااارف تدج قطع برق در پیک مصااارف از ساااوی  

زمساتان و تخصایر ساوخت جایگیزین در احتمال قطعی قید شاده اسات که متاسافانه تم  نمی شاودی همننین در قراردادهای فی 

  وشااده    تاکیددر زمان تعیین شااده  بخش خصااوصاای  پرداخت مطالبات  به    ،مقیاس کوچک  وزارت نیرو با نیروگاه های با  مابین

می باشادی لیکن این موضاوع نیز از    رکردیملزج به پرداخت د  بگذرد، شارکت توانیرپرداخت صاورت حسااب   خیراز تا  کماهیچناننه  

ی در  توانیر اجرا نمی شاود  شارکت  ساویقانون بهبود مساتمر مییط کساب و کار از    (25)همانند الزاج به پرداخت وجه التزاج ماده  

تدیده ای    با مشکالترا  بخش خصوصی  این موضوع  و    نیز می رسدبیش از یکسال  بسیاری از موارد پرداخت های شرکت توانیر به 

از سااوی  بودن نرخ خرید    نپایین و نامتواز  همراه باافزایش هزینه ها    همننین  روبرو می کندی تدج دریافت مطالبات از یک سااو و

بی  تکالیف دسااتوری و  متاساافانه  مشااکالت نقدینگی مواجه شااده و ظرفیت خود را کاهش دهندی    باتث گردیده واحدها با  ،دیگر

ی  شاده اسات گذاری در این حوزه   سارمایه  ترربتعهدی های شارکت توانیر باتث متضارر شادن نیروگاه های با مقیاس کوچک و تدج  

ها   از طریق این نیروگاهحمایت های الزج را از این نیروگاه ها بعم  ذورد تا کمبود برق کشااور  که وزارت نیرو بایسااتی   در حالیکه
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( قانون قانون برنامه شاشام توساعه   48ماده )  2و بند )ت((  44ماده )  1در این راساتا قوانین بسایاری از جمله بند )ب(  جبران گرددی

 ر تصویب شده استیاز سوی قانونگذاقانون حمایت از برق کشور    3(1ماده )

مشااک  دیگری نیروگاه های با مقیاس کوچک را به چالش مواجه ساااخته، مربوط به واردات قطعات و دسااتگاه ها مورد نیاز تولید  

ی مشااکالت ناشاای از تیریم ها برای تامین قطعات این  می باشااد که ارلب ساااخت داخ  ندارد و یا با تولید داخ  سااازگاری ندارد

( قانون بودجه در سااال  6تبصااره )  4که تدج معافیت حقوق گمرکی قطعات خطوط تولیدی بر اساااس بند ) (  نیروگاه ها کم بود

( قانون  119مطرد شاادی قب  از تصااویب قانون بودجه سااال جاری واحدهای تولید با اسااتفاده از ظرفیت بند ))( ماده )  1401

پرداخت حقوق گمرکی معاف گردندی لیکن پس از تصااویب    امورگمرکی می توانسااتند برای واردات ماشااین ذالت و خط تولید از

   بار مالی مضاتفی برای نیروگاه ها ایجاد کرده استیاین معافیت لغو شده و    1401قانون بودجه سال  

 ی  نیز یکی از مشکالت بسیار مهم نیروگاه های با مقیاس کوچک بشمار می ذید  یارز  تسهیالت  و    یمشکالت بانک

در خصاو  دریافت از صاندوق توساعه ملی، بانک مرکزی موظف گردید  در    رانیوز  اتیه  12/03/1394مصاوبه مورخ  بر اسااس  

  طی شارا  مربوطه انجاج و  طبق جدول  التیتساه  یبازپرداخت ارز  ،یدرخواسات بانک تام  طرف قرارداد با صاندوق توساعه مل  صاورت

ذن را به حساااب    یهر قسااط، معادل ارز  یالیمبلغ ر  افتیو پس از در  گردد  فراهم  یبه ارز را با نرخ رساام  الیر  یتبد  یالزج برا

تسهیالت  بازپرداخت  هم  نرخ دالر    شیافزا  بانشدی    ییاجراو  تایید  بانک مرکزی    این موضوع توسطلیکن    یواریز گردد  هصندوق توسع

   نقدینگی روبرو کردیو واحدها را با مشک     افتی  شیده ها برابر افزا  به

بانک ها  از بانک ها نیز به چالش دیگری برای این واحدها تبدی  شااده اسااتی  دریافت تسااهیالت نیروگاه های با مقیاس کوچک،  

براساااس دسااتورالعم  های خود اتالج می کنند که دریافت تسااهیالت با ثبت ناج در سااامانه بهین یاب صااورت می گیردی این  

کوچک از ساوی وزارت نیرو صاادر می شاود و ارتباطی با ساازمان صامت و ساامانه    درحالیسات که مجوزهای نیروگاه های با مقیاس

  550  یها  یگذار  هیساارما  بودن پاسااخ گویکوتاه مدت  به دلی     زین  بهین یاب نداردی تسااهیالت پرداختی از سااوی وزارت نیرو

 مواجه می باشدیی باشد از این رو این واحدها با مشک  جدی نقدینگی نیز  نماین نیروگاه ها    یاردیلیم

  5ساال از قرارداد نیروگاه ها با وزارت نیرو نیز یکی دیگر از مشاکالت این واحدها می باشادی متاسافانه    5بالتکلیفی پس از گذشات  

برق نیروگاه های با مقیاس کوچک    ،اولساال   5قرارداد تضامینی در  ساال اول قرارداد به صاورت تضامینی می باشادی پس از گذشات  

ازل خریداری می شاودی این اقداج وزارت نیرو باتث می گردد این واحدها برای ادامه فعالیت توجیه اقتصاادی نداشاته  با نرخ بسایار ن

 و واحد خود را تعطی  نمایندی  باشند

 
ج تا شاصات  وزارت نیرو موظف اسات به منظور افزایش بازدهی و ضاریب بهره وری نیروگاه ها موافقت اصاولی برای ایجاد نیروگاه ها با بازدهی پنجاه و پن  قانون برنامه شاشام توساعه:  44ماده  ببند   -1

 یدیدرصد صادر نما
گذاری مؤساساات تمومی  د برق تا بیسات و پنج هزار مگاوات از طریق سارمایهاز طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسابت به افزایش توان تولی:  برنامه شاشام توساعهقانون   48ماده  تبند  -2

برداری   و ساخت، بهره  برداری و تصرف  گذاری از جمله ساخت، بهره  های متداول سرمایه صورت روش های تابعه یا به  ریردولتی، تعاونی و خصوصی اتم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت

 .ی خرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بوداقداج نماید و انتقال
برق به گاز و نفت، احداث و توساعه  دیتول یها و اساتفاده از حداکثر امکانات موجود کشاور و کاهش وابساتگ  روگاه ین تیظرف شیبه منظور اجرای طرد های افزا  قانون حمایت از برق کشاور:  1ماده  -3

کشااور مصااوب   یو ارتقای نظاج مال ریرقابت پذ دیموانع تول  ع(  قانون رف12کام  مشاامول بند ) (  ماده )  تیهای بخاری با اولو  روگاه یبرج تر به برج خشااک ن  یزرال سااوز و تبد یحرارت  روگاه ین

 شودی  یم  1/ 2/ 1394
به منظور اجرای سایاسات های کلی ابالری مقاج معظم رهبری در جهت تیقق جهش تولید دانش بنیان و توساعه زنجیره ارزش تولید و تبور از خاج   :1401قانون بودجه ساال   6بند   تبصاره   -4

معدنی فلزی و ریرفلزی از جمله، بیلت، بلوج و اسالپ، میصاوالت نفتی، گازی و پتروشایمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی  فروشای، درذمد حاصا  از صاادرات مواد و میصاوالت معدنی و صانایع 

ننین تالوه بر موارد مندرج در بر موارد مذکور و هماتیلن به صاورت خاج و نیمه خاج در تماج نقاط کشاور، مشامول مالیات و توارا صاادراتی می شاودی تعریف و فهرسات مواد خاج و نیمه خاج تالوه  

ایران و معاونت تلمی و  هیأت وزیران به پیشانهاد مشاترک وزارتخانه های امور اقتصاادی و دارایی، صانعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صانایع و معادن و کشااورزی   59156تصاویب نامه شاماره 

ز تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسدی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاص  فناوری ریاست جمهوری، تهیه می شود و حداکثر ظرف یک ماه پس ا

 مایدی( کلیه ماشین ذالت و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقداج ن1390/   8/  22( قانون امور گمرکی مصوب 1از این بند و حقوق ورودی )مطابق بند )د( ماده )
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شوندی چرا که  سال اول بهره برداری، به طور ناگهانی دچار بالتکلیفی می 5کی از مشکالت جدی نیروگاه ها این است که پس از  ی

   .ماه از سال ذن هم با نرخ بسیار نازلی خریداری می شود   5از این دوره زمانی به بعد برق این نیروگاه ها صرفا در  

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و مشکالت:

نیروگاههای مقیاس کوچک از ساوی شارکت توانیر، بخش خصاوصای را با مشاکالت تدیده ای روبرو  پرداخت مطالبات    در  تاخیری  1

نموده اساتی تدج دریافت مطالبات از یک ساو و همننین افزایش هزینه ها همراه با نامتوازن بودن نرخ خرید از ساوی دیگر، باتث  

دهندی متاساافانه تکالیف دسااتوری و بی تعهدی های  گردیده واحدها با مشااکالت نقدینگی مواجه شااده و ظرفیت خود را کاهش  

 گذاری در این حوزه شده استی   شرکت توانیر باتث متضرر شدن نیروگاه های با مقیاس کوچک و تدج رربت سرمایه

تدج امکان واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز نیروگاههای مقیاس کوچک بدلی  تیریم ها که ارلب ساااخت داخ  ندارد و یا  ی  2

( قانون  6با تولید داخ  ساازگاری ندارد همننین تدج معافیت حقوق گمرکی قطعات خطوط تولیدی بر اسااس بند ) ( تبصاره )

 باتث گردیده است تا هزینه های مضاتفی به نیروگاهها تیمی  گرددی  1401بودجه در سال  

نقدینگی روبرو  و واحدها را با مشاک     داده  شیر افزاده ها براب تساهیالت صاندوق توساعه ملی را بهبازپرداخت  ، نرخ دالر  شیافزای  3

 استی  نموده

دریافت تساهیالت نیروگاه های با مقیاس کوچک، از بانک ها نیز به چالش دیگری برای این واحدها تبدی  شاده اساتی بانک ها  ی  4

یاب صااورت می گیردی این  براساااس دسااتورالعم  های خود اتالج می کنند که دریافت تسااهیالت با ثبت ناج در سااامانه بهین  

درحالیسات که مجوزهای نیروگاه های با مقیاس کوچک از ساوی وزارت نیرو صاادر می شاود و ارتباطی با ساازمان صامت و ساامانه  

 بهین یاب نداردی  

ه  بهر ساال از شاروع    5های با مقیاس کوچک با وزارت نیرو پس از گذشات    بالتکلیفی قراردادهای خرید تضامینی برق نیروگاهی  5

 از دیگر مشکالت تدیده این واحدها می باشدیبرداری  

جهت تقد قرارداد نیروگاههای مقیاس کوچک با واحدهای صاانعتی در حال    تدج هماهنگی سااازمان صاامت و شاارکت توانیری  6

نیروگاههای همجواری    در واحدهای   CHPاز طریق  نصاب دساتگاه    واحدهای مذکوراحداث، بمنظور تامین نیاز برودتی و گرمایشای  

 به صرفه خواهد بودیاین امر تمال نیاز برخی از واحدهای صنعتی  به مصرف گاز را به صفر رسانده و بسیار مقرون  

به دلی  میدودیت گاز، مجوز دیگری برای بسایاری از متقاضایان احداث نیروگاههای مقیاس کوچک که در مرحله صادور مجوز  ی  7

گاز قرار دارند، صاادر نمی گرددی از ساوی دیگر برخی از متقاضایان در سانوات گذشاته به دالی  مختلف نظیر اتمال تیریمها، تدج  

ساایر مشاکالت، بدون پیشارفت فیزیکی متوقف شاده اند و به دلی  تقد قرارداد تضامینی، میزان گاز مصارفی واحد    نقدینگی کافی و

بال اساتفاده مانده و بلوکه شاده اسات اما از منظر وزارت نفت این مقدار به اساتان تخصایر یافته اسات و به دلی  میدودیت گاز،  

 مجوز دیگری برای استان صادر نمی گرددی  

هیت  صادور  قادر به    96از ساال    بوده ودر خصاو  مجوزهای جدید با میدودیت جدی مواجه    یشارق  جانیذرربا  یمنطقه ا  برقی  8

می باشاد که ذن هم در  تنها از طریق فراخوان و با ارزیابی شارکت ها امکانذذیر    نبوده اساتی صادور مجوز جدیدمجوز جدید    گونه

 احداث نیروگاه، با تدج تمای  سرمایه گذار مواجه گردیده استیتعداد میدودی بدلی  تدج تخصیر گاز برای  

پرداخت مطالبات برای نیروگاه ها با مقیاس کوچک به دو روش    ،دولت ینگیکشااور و کمبود نقد  اقتصااادی  طیبا توجه به شاارای  9

ردش نقدینگی این واحدها را با  این امر نیز گ و حواله ارزی از می  مطالبات کشاور )از جمله پاکساتان( می باشاد که  اوراقانتشاار  

 چالش جدی مواجه نموده استی

بندی جلسه  جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1401/ 04/ 09مورخ 

سازمان صمت،    ،یاستاندار  یامور اقتصاد   معاونت  از  یندگانیبا حضور نما  یدولت و بخش خصوص  یگفتگو   یجلسه کارگروه شورا 

مشاور    نیبرق استان، شرکت گاز استان، انجمن فوالد استان، انجمن مهندس  ی روین  عیاستان، شرکت توز  یشرکت برق منطقه ا 

کوچک و مشکالت   اسیبا مق یحرارت روگاهیاحداث ن یچالش ها به منظور بررسی برخی از نیروگاه های با مقیاس کوچکاستان، 

 برگزار شد:    ی حوزه به شرد ر  نیفعال ا  یواحدها 
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مقیاس کوچک و  درخشانی، مسوول دبیرخانه شورای گفتگونسرین   با  نیروگاه ها  : موضوع جلسه در خصو  مشکالت احداث 

در جلسه شورای    تی موضوع برق به جهت اهمسرمایه گذارانی که می خواهند به این امر ورود داشته باشند، می باشدی  همننین  

در جلسه شورای  گزارش ذن  نیروگاه ها با مقیاس کوچک بررسی شده و    مطرد شد و قرار براین شد تا مشکالت  ماه گذشتهگفتگوی  

 بعدی طرد شودی 

مگاوات در ساتت بوده و در انتهای جاده باسمنج    4/6: توان تولید نیروگاه واحد ما  شرکت توان روز ذرر  رتام یمدپور،  رحیم فاتح

این موضوع ورود نمی کنند تدج دریافت مطالبات خود از توانیر  مستقر می باشیمی یکی از مهمترین دالیلی که سرمایه گذاران به  

نیز به اینصورت می باشد:    1400تا االن مطالبات خود را دریافت نکرده ایمی دریافت صورت حساب تیرماه    1400می باشدی از تیرماه  

تیرماه امسال با    4نهایت در  درصد،    36خرداد    12درصد،    41درصد صورتیساب، سوج خرداد ماه    18تنها    1401در اردیبهشت  

  خیاز تار  کماهی  کهیشده است درصورت  دیدر قراردادها ق  درصد پرداختی، صورت حساب تیرماه سال گذشته تسویه شده استی   6/3

درصد    15  یال  10  از طرفی  یشود  ینم  یتمل  نکاریا  یباشند ول  یم  رکردیپرداخت صورت حساب گذشته باشد ملزج به پرداخت د

به طور مستمر کار می    ی نیروگاهو متضرر شویمی دستگاه ها   م یکنمی  خود را به تنوان کارمزد ارز پرداخت    یصورت حساب ها

به قطعات یدکی و سرویس نیاز دارندی اکثر قطعات یدکی این دستگاه ها وارداتی می باشند به همین دلی  به همین دلی   کنند  

خ خریدهای سال گذشته و امسال تفاوت زیادی دارد نیاز به حمایت هائی در زمینه  نربا توجه به اینکه  داریم    برای خرید نیاز به ارز

  ستین  نطوریا  کهیکنند ساخت داخ  وجود دارد درحال  یتنوان م   ،باشند  یم  یواردات  مورد نیاز که در خصو  قطعات    دیارز می باشی

ساله نیروگاه    5موضوع بعدی در مورد قرارداد تضمینی    یم یمواجه شو  یامر باتث شده در زمان واردات در بیث گمرک با مشکالت  نیا

تنها در صورت نیاز در ماه های گرج سال  و  سال اتالج می کنند نیروگاه ها باید تعطی  شوند    5ها با توانیر می باشد که بعد از اتماج  

و    صورت گرفته است  نهیزم  نیدر ا  یادیز  یگذار   هیسرما  کهی در حالشهریور اجازه فعالیت داده خواهد شدی    از اردیبهشت تا پایان

ماه در سال از ذنها درخواست همکاری داشته باشیمی    5پرسن  ما اکثرا افراد ذموزش دیده و متخصر می باشند و مقدور نیست تنها  

و یا یک سوج مبلغ دوره تضمین منعقد می شود که نرخ بسیار پایینی بوده و  ماه با یک دوج    5قراردادهای صورت حساب های این  

درخصو  ماینرها که مصرف باالئی دارند می   حتیمقرون به صرفه نمی باشدی در فص  های سرد سال امکان صادرات وجود دارد 

ر شهرک ها در حال احداث می باشند که می  توانستیم قرارداد منعقد کرده و برق تولیدی را در اختیار ذنها قراردهیمی واحدهائی د

به دستگاه های خود،    CHPتوانند با واحدهای دارای نیروگاه قرارداد منعقد کنندی حتی این امکان را داریم که با نصب دستگاه  

برودت و یا گرمایش مورد نیاز  واحدهای هم جوار خود را تامین کنیم با اینکار نیاز ذنها به مصرف گاز به صفر رسیده و بسیار مقرون  

 به صرفه خواهد بودی اینکار مستلزج هماهنگی صنعت و معدن و شرکت توانیر می باشدی  

سال    3به مدت    برق تولید می کندیمگاوات    20داش  : شرکت ما در منطقه تیکمهاجصمد شایان، مدیرتام  شرکت تامین نیروی س 

سال باقی مانده است و از االن نگران    2ساله ما    5ایمی از قرارداد  برق تولیدی خود را به طور مستقیم در اختیار شبکه قرار داده 

از    دارد وبا ما  نه شرکت برق منطقه ای تعام  زیادی  پرسن  و هزینه های مصرفی خود در زمان اتماج قرارداد هستیمی خوشبختا

با   داش کمهیت روگاهیننباید شرکت برق منطقه ای را در دیرکرد پرداخت مطالبات مقصر دانستی  یرضایت کام  داریم این موضوع

لی حاال به دلی   کردند وهزار تومانی چنج    5با روب   در ابتدای کار  با توجه به اینکه    است  احداث شده  یخارج  گذاری  هیسرما

سال طول خواهد کشیدی در    10ساله، بیش از    5/3پرداخت    با این حسابهزار تومان پرداخت کنیمی    35باید با نرخ    افزایش نرخ ارز

در    میدر نظر دارمگاواتی در هشترود می باشیم و مرحله خاکبرداری ذن را شروع کرده ایمی    25حال حاضر درحال ایجاد نیروگاه  

مگاواتی ایجاد کنیم زمین مشخر شده و قیمت گذاری ذن انجاج شده است بعد از پرداخت مبلغ، زمین را    20قه جلفا نیروگاه  منط

تیوی  گرفته و شروع خواهیم کردی در نیروگاه قبلی از تسهیالت بانکی استفاده نکرده بودیم ولی در حال حاضر به دلی  نوسانات  

مجوز  بانک اتالج می کند باید در بهین یاب ثبت ناج کنیم ولی چون ما  برای این منظور،  می  قیمت دالر درخواست تسهیالت داری

قادر به ثبت ناج نیستیم و به تبع ذن نمی توانیم از تسهیالت بانکی استفاده کنیمی    اخذ نکردیماز سازمان صنعت و معدن  خود را  
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الزج میلیارد می باشد و    550ه مدت می باشدی هزینه تاسیس نیروگاه  مجوز ما از طرف وزارت نیرو می باشد، واج های ذنها نیز کوتا

یا اینکه قراردادی با بانک ها داشته    و  توافقاتی بین وزارت نیرو و صنعت و معدن صورت گیرد  ، برای اخذ تسهیالت از بانکاست  

از بیث تهاتر استفاده می کنیمی )به فرا   خود مطالباتاخذ   ما برایباشندی قبال واج ارزی ارائه می شد ولی به درد ما نمی خوردی 

شرکت برق منطقه ای از پاکستان طلب دارند طی توافقی که انجاج می دهیم، روپیه دریافت می کنیم هرچند کمی متضرر هم می 

لب داشته باشد ما  ط  از شرکتی  اگر برق منطقه ای  :دریافت می کنیمی( تهاتر به این صورت می باشدزودت  شویم ولی طلب خود را  

خود را به جای برق منطقه ای به    بدهیتا شرکت مذکور    می کنیمبا ذنها توافق    داریمشرکت برق منطقه ای  از  در مقاب  طلبی که  

در  بتوانیمما پرداخت کند با در نظر گرفتن این موضوع که درصدی از طلب شرکت مذکور به برق منطقه ای را کسر می کنیم تا 

ذن را اخذ کنیمی در این خصو  فقط با شرکت هائی قرارداد منعقد می کنیم که از   ،با کسر مبلغی از طلب خودکمترین زمان  

 ذنها اطمینان خاطر داشته باشیمیطلب  ل  و وص

ولت،  لویک  230کیلوولت،    400انتقال در ایران  های  : شبکه    ارشد میدودی، مدیرتام  شرکت ذناکو )انجمن مهندسین مشاور استان(

کیلوولت به شبکه متص   20ولت می باشدی باتوجه به اینکه ظرفیت تولید این تزیزان پایین می باشد با لوی ک 20ولت و لویک 132

شده اندی تعدادی از طریق برق منطقه ای و تعدادی از طریق شبکه توزیع فعالیت می کنندی در منطقه تیت مدیریت ذرربایجان  

وات می باشدی دیماند صنعتی برق   631وات می باشد درحالیکه در اصفهان    365نفر    هر  مصرف  )شرقی، رربی و اردبی ( متوسط

مگاوات    307یزد که یک دهم جمعیت استان ما را دارد  در  مگاوات می باشدی    2373در اصفهان  ،  مگاوات می باشد  832ذرربایجان  

  20کیلوولت تبریز یک چهارج شبکه    20اشدی شبکه  برابر پیک بار برق ذرربایجان شرقی می ب  4/1می باشدی پیک بار استان کرمان  

برابر ذرربایجان شرقی می   4کیلوولت شیراز می باشدی تعداد ترانسفورماتورها یک چهارج می باشدی فروش انرژی صنعتی اصفهان  

رد در استان صورت گی  توسطباشدی در جلسه ای، واحدهای فوالدی از برق منطقه ای درخواست کردند مدیریت خاموشی برق  

مگاواتی این امر   150مگاوات خاموشی داریم و در اصفهان  100پاسخ، مدیرتام  شرکت برق منطقه ای اتالج کردند در استان ما 

  400برابر ما می باشد و خاموشی نیز باید با همین نسبت صورت گیردی پست  4ها ذنبه ظاهر خوشایند می باشد درحالیکه مصرف  

کیلووات داریم درحالیکه    400پست    5  جانیدر ذرربا  1397رگی می باشد و نقش مهمی داردی از سال  کیلوولت همانند نیروگاه بز

پست وجود داردی با این روال امکان توسعه صنعتی و تولید در استان ما وجود    9پست و در یزد    26پست، در فارس    19در اصفهان  

و هزینه ذن بهتر خواهد بودی تعداد پست های استان ما کم می باشد  نخواهد داشتی با افزایش پست فوق توزیع، امکان دریافت برق  

 217پست، فارس  177پست، اصفهان  137در استان ما ی سال گذشته سرمایه گذاری در ذرربایجان صورت نگرفته است 25و در 

هر فرد در  یافت برق می باشندی  کارخانجات این استان ها براحتی و با هزینه کمتری قادر به دربا توجه به این ذمار،  پست و ییی  

ب  6/101سمنان   ذرربا  کیاز    شتریبرابر  م   جانیفرد در  مند  بهره  برق  پاورپوینتی در   95در سال  باشدی    یاز  درهمین خصو  

استانداری ارائه دادیم و ذقایان جباری، پورمهدی و دکتر پزشکیان به جد پیگیر این گزارش بوده و قول هائی گرفتند ولی بعد از 

موضوع نشدی پیگیری این موضوع به صورت انفرادی امکان پذیر  این  ماج دوره ذقای چیتنیان و تغییر استاندار و ییی کسی پیگیر  ات

نمی باشد این موضوع باید با همکاری استانداری، اتاق بازرگانی، مناطق ذزاد، شهرک های صنعتی، سهالن، برق منطقه ای و نماینده  

مطرد کرده تصمیم مشخصی در این   راCHP ها به مقامات باالتر اطالع رسانی و پیگیری شودی  وزارت نیرو از روز اولی که بیث  

ی  ا به صورت مشارکتی نیروگاه ایجاد کنند تا از هزینه ه  CHPخصو  نداشته استی بهتر است سرمایه گذاران تولید، فوالد و یا   

ی کند  سال سابقه با یک چهارج راندمان خود فعالیت می  50به صرفه نیز خواهد بودی نیروگاه تبریز با    این کاراضافی جلوگیری شود  

در این نیروگاه به دلی  اینکه زمین و   یدر اختیار تامین اجتماتی می باشدبوده و  ن  ریتوان  ار یدر اخت  در حال حاضر این نیروگاه

 و به شبکه متص  می باشد می توان با هزینه کمی نوسازی کردی    مهیا بودهامکانات  
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از می  تفاهم نامه صنایع بزرگ  توانیر و    خود را  مگاواتی  250  : مجوز نیروگاهداشگر، مدیرتام  فوالد کاوه تیکمهمجید یاری

 مگاواتی با برق منطقه ای منعقد کرده ایم و در حال پرداخت مبالغ ذن هستیمی   70ایمیدرو اخذ کرده ایمی قرارداد نقطه اتصال  

با جمع جبری اتداد و ارقاج نمی توانیم به مبالغ پرداختی    در خصو  قبوا برق واحدها،:  کریم رحیمی، رئیس انجمن فوالد استان

هزار مگا کسر    20الی    18که در قبوا برق واحدهای فوالدی درج شده است برسیمی در سطح کشور با کمبود برق روبرو هستیم و  

الیت بخش خصوصی  درصد برق صنایع(ی برای فع  33درصد می باشد )از ک     6برق داریمی مصرف برق بخش فوالد در ک  صنعت  

باید زیرساخت های ذن مهیا شودی اگر بیث احداث نیروگاه به صورت صییح و قانونمند برنامه ریزی شود واحدهای فوالد استان  

ح     "بیث تخصیر زمین، تضمین تیوی  گاز، بیث خودمصرفی و تسهیالت بانکی"اگر  می توانند به این موضوع ورود کنند:  

 واجه خواهد شدی با مشک  م نشود این موضوع  

ما  که برای اولین بار  میهست زی موتور رولز رومگاوات با  25: دارای نیروگاه بهزاد میمودی، هیات مدیره شرکت دمیر چلیک ذرران

)که مانع طرد توسعه شده    وارد ایران کرده ایمی ما بزرگترین نیروگاه شمالغرب کشور هستیمی در خصو  گاز تالوه بر کمبود ذن

یفی گاز نیز مواجه هستیم که مانع افزایش توان ما شده استی از طرفی به دلی  وجود تیریم، قادر به وارد کردن قطعات  با کث  است(

ولی پاسخی دریافت نکرده ایمی اداره گاز درخصو  کثیفی گاز،   انجاج شده است  یادیخصو  مکاتبات ز  نیدر اموتور ها نیستیمی  

را اتالج کردند و بیان کردند اگر هزینه ذن را پرداخت کنید فیلترها را تعویض می کنیمی ما  تدج وجود اتتبار برای تعویض فیلترها 

در این زمینه هزینه زیادی پرداخت کردیم و برای سایت خودمان فیلتر نصب کرده ایم ولی جوابگو نمی باشدی با هزینه های موجود  

تماج تالش خود را  ولی با این حال    صرفه نبوده و کمرشکن می باشدنیروگاه ها مقرون به  هزینه  و نیوه پرداخت صورت حساب ها،  

مجوز برای استان    4الی    3به فعالیت خود ادامه دهیمی از برق منطقه ای اتالج کردند در بیث نیروگاه بزرگ    بتوانیممی کنیم تا  

ه ایم ولی تا االن نتیجه ای اخذ  ذرربایجان شرقی صادر شده است در این خصو  سرمایه گذارانی داریم و با ذنها صیبت کرد 

مشک  گاز تنها    در تم   نکردیمی با اینکه اتالج کرده اند برای استان های شمالی مشک  گاز وجود دارد و مجوز ارائه نمی دهند ولی

ای استان  مختر استان ذرربایجان شرقی می باشد و به دلی  کمبود گاز در استان ما مجوز نیروگاه ارائه نمی دهند در حالیکه بر

های شمالی کشور از جمله اردبی  مجوز احداث نیروگاه ارائه می شودی )پیشنهاد مجوز نیروگاه از برق منطقه ای اردبی  وجود دارد  

از   از طرفی میقطعات ذن را وارد کن دی باشد و با یجوابگو نم یرانیقطعات ا زیرولز رو یموتورها  یبرا ولی از استان ما وجود نداردی( 

صنعت و معدن اتالج کرده است برای قطعات مورد نیاز ما معافیت گمرکی وجود نداردی درخواست داریم در این    1401سال  ابتدای  

نیروگاه ها ارائه شودی شرکت برق  واردات قطعات مورد نیاز  خصو  وزارت نیرو با گمرک تعام  داشته باشد و راهکاری برای مشک   

، ارسال کرده  وانیم برق تولیدی خود را توسط شبکه در کارخانجات دیگر به فروش رسانیممنطقه ای نامه ای در خصو  اینکه می ت

براساس ذن با چند کارخانه فوالد تعام  داشتیم و این موضوع به نفع ما و کارخانجات فوالد بود ولی در نهایت با مشکلی    است

ت  تااین امر شدنی نیستی موضو  لیذنها قطع نشود ودرخواست کردند با قطعی شبکه، برق  کارخانجات فوالد  مواجه شدیم چون  

 مطرد شده جزو مشکالت حاد ما می باشدی 

استان ما در شمالغرب کشور مظلوج واقع شده است که نگاه   نوید نواده ابارر، نائب رئیس هیات مدیره گروه صنعتی پارس ساختار:

می باشدی در استان اردبی    ضعف تملکرد ما بیشتر تاثیرگذارحاکمیتی و ضعف تملکرد ما در این زمینه تاثیرگذار می باشد که  

ایجاد نمی شودی ذقای باربان در جلسه قب  اتالج کردند  این زیرساخت ها  زیرساخت های خوبی ایجاد می شود ولی در استان ما  

ولی از زمانی که   مختر نیروگاه ها داریم  این موضوع صیت داردظرفیت    "سیصد و خورده ای مترمکعب در ساتت"که حدود  

  معاونت تخصیر گاز ایجاد شده است این موضوع منتفی شده استی در حال حاضر مشک  اصلی ما کمبود گاز می باشدی در قرارداد

نیروگاه هرکجای ایران باشد نرخ ترنسمیشن    ،مطرد می باشد  "خود تامینی"و    "خود مصرف"به دلی  اینکه ناج    (مگاواتی  250)  ما

دو  در این قرارداد  رو( اخذ خواهد شد که نسبت به فاصله بین نقطه تولید و نقطه مصرف، مبالغ متفاوتی خواهد بودی)نرخ انتقال نی 
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وزارت نفت اتالج می کند گاز در   ی2برق در پیک مصرف قطع نخواهد شدی  که    اتالج می کند  رو یوزارت ن  ی1  شده است:  مورد مطرد

به هینکداج تم   ولی  مدن مشک  گاز، سوخت جایگزین ذن را ح  خواهند کردی  در صورت بوجود ذ   و  زمستان قطع نخواهد شد

نمی شودی در خصو  تولید مصرف برای صنایع موافقت نامه ای بین سه وزارتخانه امضا شده است این موضوع براساس مصوبه  

به جد پیگیر موضوع باشیمی  داخلی هیات دولت می باشد ولی مصوب مجلس نمی باشدی برای ح  مشک  باید به صورت مستمر و 

این موضوع باید از   است  گزارش و ذمار تهیه شده در این خصو  را به نمایندگان مجلس ارائه دادیم ولی نتیجه ای حاص  نشده

 طرف اتاق بازرگانی و استانداری و ییی پیگیری شودی  

یمشکالت  1: مشکالتی که در خصو  نیروگاه ها با مقیاس کوچک مواجه هستیم تبارتند از:  یونس یوسفی، نماینده شرکت ذرر نیرو

تومان بوده    4200بانکی و واج های ارزی که در جهت راه اندازی نیروگاه ها پرداخت شده است، قرار بر بازپرداخت ریالی با نرخ  

نک مرکزی زیربار نرفته استی به دلی  افزایش نرخ دالر ولی متاسفانه اجرائی نشده است و با  بود  رانیوز  اتیه  میو تصماست  

در بیث اورهال دستگاه ها با توجه به اینکه دستگاه ها ذلمانی می باشد برای واردات  ی2بازپرداخت این واج ده ها برابر افزایش یافتی  

انجاج می شود حتی صورت    قطعات ذنها بیث گمرکی و هزینه های باالی ذن مطرد می باشدی پرداخت ها به صورت مرحله ای

پرداخت نشده است این موضوع باتث می شود قادر به اورهال و تعمیر به موقع دستگاه  هنوز  ماه    10وضعیتی وجود دارد که بعد از  

 ها و قطعات نباشیمی 

التی که در : تمامی مشکتلیرضا طالعی، کارشناس مسوول معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری اداره ک  صنعت معدن و تجارت

این جلسه مطرد شد، وجود دارد از جمله معافیت و مشکالت بانکیی در مورد معافیت، اگر حذف هم نمی شد مختر واحدهائی  

بود که مجوز خود را از وزارت صمت دریافت کرده بودند ولی نیروگاه ها با وزرات نیرو مرتبط می باشند و این موضوع باید از وزارت  

 شودی   درخواستنیرو  

معافیت برای تماج ماشین ذالت    ،( قانون امور گمرکی119: براساس بند )ق( ماده )نسرین درخشانی، مسوول دبیرخانه شورای گفتگو

 تعلق می گیردی 

: این موضوع باالدستی می تلیرضا طالعی، کارشناس مسوول معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری اداره ک  صنعت معدن و تجارت

 دند معافیت حذف شده استی  باشد و اتالج کر

: در مصرف تمده، تالوه بر نیروگاه های قبلی از جمله تبریز، سهند و صوفیان  داود زینالی، رئیس خدمات فنی و فروش گاز استان

هزار مجوز مربوط به تولید    60مگاوات می باشدی    1600هزار مترمکعب مجوز برداشت نیروگاهی برای استان داریم که معادل    340

  150مگاوات ذن مصرف کننده گاز می باشندی یعنی در حال حاضر حدود    105  ومگاوات می باشد    260کنده می باشد که معادل  پرا

با ما قرارداد دارند ولی منجر به احداث نیروگاه نشده استی(    96مورد از این تعداد از سال    100ظرفیت مورد استفاده نمی باشد )

ت ظرفیت وجود دارد که مورد استفاده قرار نگرفته استی بیش از نیمی از ظرفیت بالتکلیف می  مگاوا  120در بناب و هریس معادل  

احداث نیروگاه در  امکان برداشت وجود نداردی    یکند ول  یخطوط انتقال گاز از استان ما تبور م باشد و باید چاره ای اندیشیده شودی  

مورد مصرف    12  که  قرارداد داریم  21گاز وجود دارد امکانذذیر می باشدی کال در استان    قویمی  هائی که در ذنها خطوط فشار  

کننده می باشد بقیه قراردادها با ذریا فلز ناب در بستان ذباد، سینا نیرو در تبریز، توان طرد ذدرین در تبریز، جهان نیرو نماد سهند  

فیان بعثت، تولید نیروی ساج در  وسروشاه، قدس نیرو در هریس، پردیس الکتریک در جلفا، ذررنماد انرژی در صوفیان، ذررنماد صخ

 هشترود می باشدی  

ساله خرید تضمینی یا تبدی  انرژی که    5ساله می باشند    10: قراردادها  تلی باربان، رئیس گروه خدمات مشترکین برق منطقه ای

هیات تنظیم بازار    329سال دوج برحسب شرایط شبکه می باشدی قراردادهای    5ا نرخ تضمینی خریداری می شود و  سال اول ب  5
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قراردادها بصورت ذگاهانه منعقد شده استی   (یمیتنظ اتیه 360مصوب ) تومان می باشد 327برق که ذخرین نرخ به طور متوسط 

با توجه  ی  صورت گرفته استاردیبهشت پارسال تنها چند ماه با تاخیر  ریخ  تاصورت حساب های شما از طرف وزارت نیرو تا  پرداخت  

با مقیاس کوچک رویه ها  ،ینگیکشور و کمبود نقد  طیبه شرا نیروگاه ها  اوراق نوع دوج ولی  یبرای  از جمله  ی پیش بینی شد 

تمامی نیروگاه های مقیاس کوچک اصفهان این  نیروگاه مستقر در منطقه از این موضوع استقبال نکردند درحالیکه    17هینکداج از  

  درصدی   10حواله ارزی از می  مطالبات کشور )از جمله پاکستان( بودی )با وجود کاهش    ، ندی پیشنهاد دوج ه ا اوراق را اخذ کرد

واله ارزی پاکستان  ی( واحدها باید از این شرایط استفاده کنندی ح می شودبا پرداخت پول نقد تسویه    کوتاهی  ، در بازه زمانیمطالبات

ماه مسدود بود ولی در حال حاضر قاب  استفاده می باشد و به تمامی نیروگاه ها نیز اطالع رسانی کرده ایمی با وجود    3به مدت  

برای تهیه قطعات با مشک  مواجه هستند و تدج معافیت گمرکی مشک  این واحدها  ، نیروگاه ها تیریم و بازپرداخت های زماندار 

در خصو  مجوزهای جدید با میدودیت جدی مواجه شده است و قادر به    یشرق  جانیذرربا  یبرق منطقه ا کرده استی  را بیشتر  

صدور هر گونه مجوز جدید لغو شده است تنها از طریق فراخوان و با ارزیابی شرکت ها امکانذذیر    96ارائه مجوز نیستیمی از سال  

رده و برنده شدند و در ابتدای کار با نبود گاز مواجه شده و انصراف دادند و اتالج  خواهد بودی در این فراخوان گروه ردیر شرکت ک

هزار مترمکعب    100کردند درصورتیکه گاز و امکانات الزج را ندارید سرمایه گذار جذب نکنیدی اخیرا مکاتبه ای انجاج دادیم تا بتوانیم  

ای نیروگاه های مقیاس کوچک اخذ کنیمی با توجه به اینکه شرکت  هزارمترمکعب را بر  340هزار مترمکعب باقیمانده از    130از  

درصد انرژی مصرفی شهرک صنعتی بزرگ را تامین کند  شرکت تامین نیروی ساج، برق ک  منطقه    80دمیرچلیک ذرران قادر است  

امکان توسعه وجود نداردی    نیروگاه های مقیاس کوچک به معنای واقعی تیقق می یابد ولیپس  تیکمه داش را تامین می کند و ییی  

میدودیت گاز تنها برای استان ذرربایجانشرقی می باشدی از شرکت ها تنها دو مورد قاب  بررسی برای فسخ می باشد در این مورد 

با استاندار میترج جلسه ای تشکی  شده است و این هفته نتیجه نهائی اتالج خواهد شدی فسخ قراردادها فرذیند خا  خود را دارد  

 فسخ قرارداد تضمینی تبعات زیادی دارد و باید بصورت توافقی و ذگاهانه باشدی  

: مطالبه گری از طرف مسوولین استانی تلی الخصو  نمایندگان در  طاهره باقرزاده، مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق استان

انرژی ذرربایجان به شدت کم می باشدی استان ما نماینده ای در کمیسیو انرژی نداردی در تابستان با مشک  برق و در  بخش  ن 

دالی  کافی برای پیگیری این    که  واقع شده استمنطقه مرزی  در  و  بوده  زمستان با مشک  گاز مواجه هستیم استان ما سردسیر  

موضوع می باشدی این موضوتات باید از طریق اتاق و استانداری مطرد و پیگیری شوندی در جنوب کشور تعرفه گرمسیری وجود دارد  

کمتر از تعرفه ای که مشترکین به صورت تادی پرداخت می کنند پرداخت خواهند کردی با توجه به اینکه منطقه    برق را  با تعرفه

ما سردسیری می باشد به چه تلت نتوانسته ایم از این ظرفیت استفاده کنیم؟ توزیع برق استان ذرربایجان شرقی به تنوان رینفع 

که  نیز مواجه هستند  تدج هماهنگی دستگاه های اجرائی  با   تالوه بر کمبود گاز  انیمتقاضن هستیمی  ذگاز به شدت شاکی کمبود  

قرار گیردی تماج متقضیان ما در  جدید  تا در اختیار متقاضیان    حذف شود  دیراکد بلوکه با  یها قراردادبه شدت مالحظه می شودی  

تامین گاز با مشک  مواجه شده اندی این موضوتات    و  مراح  تایید ساختگاه در تهران، مرحله فراخوان در برق منطقه ای، صدور مجوز

 داشته باشندی    اتاق مطرد شده و دستگاه های اجرایی کمک الزج را  درباید  

پیش  تدج  : یکی از توام  ایجاد این مشکالت، تدج برنامه ریزی و  میرصمد ابراهیم پور، مدیرک  دفتر سرمایه گذاری استانداری

می باشدی برای سرمایه گذاری های جدید نیاز  این زمینه  سال های قب  و تدج بهره مندی از مشاوران  در  بینی دستگاه های اجرائی  

قادر به لغو    96از سال  ی واحدها  هزارمترمکعب تخصیر داده شده خالی می باشد  340تامین زیرساخت ها می باشدی نیمی از  به  

تعیین تکلیف شوندی با وجود ظرفیت  تا  قراردادهای خود نیستندی در این خصو  جلسات زیادی تشکی  دادیم و مصوب کردیم  

توانستیم برای نیروگاه هی  ز  بزرگ در بیث گا  یها  روگاهین  مازاد  تیاز ظرف  خالی، نمی توان درخواست افزایش ظرفیت داشتی

درحالیکه بیان می    هزار مترمکعب ظرفیت داریم  400/82ی در نیروگاه های بزرگ طبق اتالج ذقای فالحتیان  کردیماستفاده    کوچک

صادی و سرمایه گذاری در استان موضوع  در حال حاضر از نظر اقتکنید گاز نداریم، متولی پیگیری این موضوع چه کسی هست؟  
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بدون کار جمعی و تیمی نمی توان کاری از پیش    ما نیز به شدت پیگیر این موضوع هستیمی  تامین انرژی برق در اولویت می باشدی 

پیگیر    تاتکالیف هرکداج مشخر باشد    ایجاد شود واز دستگاه اجرائی، استانداری، وزارتخانه و نماینده    متشک بردی باید تیمی  

 یمی باشیم  هشترود(  لوولتیک  400و پست    لوردی)پست بموضوع باشیمی دراستانداری پیگیر پست های فوق توزیع  

دگان مجلس را خواستار باشیمی موضوتی که در این میان : باید مطالبه گری نمایننسرین درخشانی، مسوول دبیرخانه شورای گفتگو

مغفول مانده است بیث قراردادها می باشد )قراردادها به صورت تیپ می باشد(  ظرفیت اختصا  داده شده به استان از زمان  

شودی می توان این موضوع  قرارداد شرکت ها لیاظ می شود یا از زمان بهره برداری نیروگاه؟ اصوال باید از زمان بهره برداری لیاظ 

و نمی توان از ظرفیت موجود استفاده کردی    ردکرد که تیپ قرارداها  ایراد دا  اتالجقالب پیشنهاد ملی به توانیر ارسال کرد و    دررا  

 بیث انتقال استفاده کرد هرچند در دوران پیک قاب  استفاده نمی باشدی   استفاده کردی می توان ازمی توان از بیث تهاتر  

استان ما نیاز به هسته های تصمیم سازی در مورد انرژی    رشد میدودی، مدیرتام  شرکت ذناکو )انجمن مهندسین مشاور استان(:ا

 دارد تا این هسته ها ایجاد نشود رفتارها سلیقه ای بوده و مشک  ح  نخواهد شدی 

خصوصی می باشد و در موارد خا  به این موارد ورود کرده و  : اتاق نماینده بخش  داشگر، مدیرتام  فوالد کاوه تیکمهمجید یاری

 تعیین تکلیف کنند تا براساس ذن تم  کنیمی 

پاش در معاونت برنامه ریزی توانیر پیگیر موضوتات هستند  : ذقای گالب طاهره باقرزاده، مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق استان

 تم  کرده جلسه ای تشکی  داده و اداره گاز را نیز دتوت کنیمی  موردیبه صورت  و می توانیم برای سه نیروگاه  

ابراهیم پور، مدیرک  دفتر سرمایه گذاری استانداری از زمان شروع به کار ذقای خرج، ستاد سرمایه گذاری  در استان  :  میرصمد 

با حضور دستگاه های    د امینو ذررفوال  داش  کمهیشرکت پارس ساختار، کاوه ت  3  یبرا   یجلسه اتشکی  داده ایمی در این ستاد  

  اتالج کرده  کارشناسی الزج، موارد درخواستی خود را با اتالج سرمایه گذار و معضالت موجود،انجاج  دهیم بعد از  می  متولی تشکی   

 از طریق ذقای استاندار و نمایندگان مجلس پیگیر موضوع باشیم تا تیقق یابدی  

: در خصو  معافیت،  مه ریزی و سرمایه گذاری اداره ک  صنعت معدن و تجارتتلیرضا طالعی، کارشناس مسوول معاونت برنا

 برای قطعات مورد نیاز شرکت ها تعیین کند تا بتوانند از معافیت استفاده کنندی    ینیگزیجا  گمرک می تواند

 پیشنهادات 

بر اساااس گزارش    مقیاس کوچکبا  های    احداث نیروگاه  تعیین تکلیف قرادادهاینساابت به اسااتان    شااورای ساارمایه گذاریی  1

  به  توجه  با،  قادر به لغو قرارداد خود با شاارکت توانیر نیسااتند  1396که از سااال  پیشاارفت فیزیکی پروژه ها و همننین مواردی  

میزان گاز تخصایر  تا بدین ترتیب    بعم  ذورد  مذکور، اقدامات الزج را  های  قرارداد  از  بخشای  در  ذن  شادن  بلوکه  و  گاز  میدودیت

 به بخش مولد این حوزه اختصا  یابدی  داد شده به واحدهای نیروگاهی بالتکلیف

های گاز ساوز از ساوی شارکت توانیر صارفا برای نقاط با اولویت    صادور مجوز احداث نیروگاه  1398با توجه به اینکه از ساال  ی  2

می باشاد، لذا بر این اسااس نقاط اولویت دار مورد تایید شارکت توزیع نیروی برق  تعیین شاده و بر اسااس برگزاری فراخوان مقدور  

، ساریعا جهت برگزاری فراخوان جذب سارمایه گذار، انتشاار تمومی  به همراه گزارش فنی و توجیه اقتصاادی  1400تبریز برای ساال  

 گرددی

  ماده  )ت(  بند  موضاوع  ،برق تضامینی  خرید  نرخ  دساتورالعم (7)  ماده  )الف(  بند  وفق  توساعه  شاشام  برنامه  مطابق  شاایان رکر اسات

  می   در  ظرفیت  میزان  هرسااله(  ای  منطقه  برق  های  شارکت  بهتوانیر    اختیار  تفویض)  نیرو  وزارت  ،توساعه  شاشام  برنامه  قانون  (48)

  های  اولویت  لیساات بر اساااس    بایساات  می  گذار  ساارمایهی  نماید  می  تمومی  اتالج  را  پراکنده  تولید  نیروگاه  احداث  نیاز  مورد  های



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 یشرق جانیاستان آذربا یدولت و بخش خصوص یگفتگو ینشست شوراهشتاد و هشتمین 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   13

 

  صاورت  دری  شاود  انجاج  گاز  تأمین  برای  مرتبط  های  شارکت  های الزج از ساوی  ریزی  برنامه  و  ارائه نموده  را  خود  درخواسات  ،اتالمی

  یشود  درخواست  مطالعات  اساس  بر  تواند  می  هم  جدید  نقاط  لزوج

این نیروگاه ها به شارد ری  اصاالد  تیپ قراردادهای  ی به منظور رفع مشاکالت نیرگاه های با مقیاس کوچک پیشانهاد می گردد،  3

 گردد:

، از  ها از زمان شاروع بهره برداری لیاظ گردد تا در صاورت توقف پروژه های در دسات اجرا  ظرفیت گاز اختصااصای به نیروگاهالف:  

 جلوگیری گرددیتدج تخصیر گاز به سایر متقاضیان و سرمایه گذاران    یافته وبلوکه شدن گاز تخصیر  

گذاری در این   حجم سانگین سرمایهبه  ساال از زمان بهره برداری به نیوی که با توجه    5تعیین تکلیف قرادادها پس از گذشات  ب:  

های نازل   ی الزج در فروش برق با قیمتهای احداثی بدلی  تدج توجیه اقتصااااد  حوزه، موجبات ضااارر و زیان و تعطیلی نیروگاه

 فراهم نگرددی

تدج معافیت حقوق گمرکی قطعات خطوط تولیدی  لغو  در خصاو     1401( قانون بودجه در ساال  6بند ) ( تبصاره )اصاالد  ی  4

( قاانون امورگمرکی برای معاافیات از پرداخات حقوق  119هاای مقیااس کوچاک و اساااتفااده از ظرفیات بناد ))( مااده )  برای نیروگااه

 مقیاس کوچکیبا  احدهای نیروگاهی  وگمرکی واردات ماشین ذالت و خط تولید  

بر اسااس    کهاز صاندوق توساعه ملی،  تساهیالت  در خصاو  دریافت    رانیوز اتیه  12/03/1394مصاوبه مورخ    اجرایی شادنی  5

بازپرداخت    ،یدرخواسات بانک تام  طرف قرارداد با صاندوق توساعه مل  در صاورته بود تا  بانک مرکزی موظف گردید  مصاوبه مذکور

  افتیو پس از در  گردد  فراهم یبه ارز را با نرخ رساام  الیر  یتبد  یالزج برا  طیشاارا  انجاج و  ،مربوطه  طبق جدول  التیتسااه  یارز

 ی  شودواریز    هذن را به حساب صندوق توسع  یهر قسط، معادل ارز  یالیمبلغ ر

های تام  اتطای تسااهیالت به    بانک  :گردد پیشاانهاد می  برای ح  مشااکالت تسااهیالت بانکی نیروگاه های با مقیاس کوچکی  6

   یواحدهای نیروگاهی را منوط به ثبت ناج در سامانه بهین یاب ننمایند

کشاااور باا حماایات از نیروگااه هاای باا مقیااس کوچاک امکاان پاذیر می بااشااادی لاذا باه منظور اداماه  رفع میادودیات هاای برق  ی  7

مطابق    نیروگاه های بامقیاس کوچکن  اسارمایه گذارپرداخت بموقع و نقدی مطالبات  به    ملزج  وزارت نیروهای این واحدها   فعالیت

 گرددی  با مفاد قراردادهای منعقده

جهت افزایش ساهمیه انرژی اساتان )برق و گاز(  اقدامات الزج را    یمکاری مساوولین تالی رتبه اساتانی مجمع نمایندگان اساتان با ه8

به فوریت در دسااتور کار قرار دهند تا اسااتان ذرربایجان شاارقی نیز همانند اسااتان های مرکزی کشااور از سااهمیه انرژی مناساب  

 برخوردار گرددی  

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

  1401قانون بودجه سال  ی  1

 ی قانو برنامه ششم توسعه 2

 ی قانون حمایت از برق کشور 3

 ی قنون بهبود مییط کسب وکار 4

 ی قانون امور گمرکی 5

 ی قراردادهای تیپ شرکت توانیر برای احداث نیروگاه های با مقیاس کوچک 6

 یاز صندوق توسعه مل  افتیدر خصو  در  رانیوز  اتیه  12/03/1394مصوبه مورخ  ی7

 

 


