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 "پراکنده دیتول یهاروگاهینظام مسائل ن"عنوان گزارش: 
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 مقدمه

هدف تولید پایدار برق در محل  با (با موتور احتراق داخلی گاز سوز)های تولید پراکنده سیاست توسعه نیروگاه

های پنجم و ششم توسعه اقتصادی، توزیع و پدافند غیرعامل در برنامهانتقال و مصرف، کاهش تلفات انتقال شبکه 

مگاوات ظرفیت نیروگاهی از  500 حدود ها،اجتماعی و فرهنگی قرار گرفت و در طول مدت اجرای این برنامه

 ها هستیم.های جدی برای این نیروگاهاین طریق احداث شد که متاسفانه امروز شاهد چالش

 تور احتراق داخلی گاز سوز با آن مواجه هستند عبارتند از:وبا م های تولید پراکندههایی که نیروگاهچالش

-و ششم توسعه و از بین رفتن توجیه اقتصادی نیروگاه اختالف تعرفه خرید تضیمی برق طبق برنامه پنجم -1

 ها مطابق با شرایط برنامه پنجم توسعه استهایی که قرارداد خرید تضمینی برق آن

 ساله برای خرید تضمینی برق 5محدودیت  -2

 درآمد ریالی و تعهدات ارزی در بازپرداخت تسهیالت صندوق توسعه ملی -3

 (حدود یک سال)مطالبات معوق  -4

 

هدف و با  "پراکنده دیتول یهاروگاهینظام مسائل ن"عنوان  با در این گزارش به مسائل و مشکالت موجود،ا توجه ب

، موانع، مشکالت و پیشنهادات های موجودهای نیروگاهی و سرمایهاستفاده حداکثری از ظرفیت

 است. ارائه شده های تولید پراکندهقراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاهبخش خصوصی در حوزه 
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 های تولید پراکندهموانع و مشکالت نیروگاه -1

وری نرخ دست ،و ششم توسعه پنجم برنامهن یانوق شرایط که متاثر از های تولید پراکنده،نیروگاهمشکالت  و موانع

 الزامات بازپرداخت تسهیالت ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی و براساس ریالو تکلیفی خرید تضمینی برق 

 ( شده است.1در جدول ) به همراه راهکاری پیشنهادی ،شودمی ایجاد

 تعرفه خرید تضمینی شنهاداتیموانع، مشکالت و پ-(1جدول )

 پیشنهادات و مشکالت موانع، بند /ماده/ تبصره ردیف

1 

 )خرید تضمینی( پنج سال اول
قرارداد خرید )بهای تولید(  7جدول  ،4-2-7بند 

 هینرخ پا) برنامه پنجم توسعه ، طبق قانونتضمینی

به  الیر 338قرارداد  یامضا خیدر تار یانرژ لیتبد

 (ساعت در نظر گرفته شده است لوواتیازاء هرک

)بهای تولید( قرارداد خرید  7، جدول 1-2-7بند 

 هینرخ پا) برنامه ششم توسعهتضمینی، طبق قانون 

به  الیر 6332قرارداد  یامضا خیدر تار یانرژ لیتبد

 (ساعت در نظر گرفته شده است لوواتیازاء هرک

طبق  09/01/1401نرخ خرید تضمینی با احتساب ضرایب در تاریخ  -1

𝑅𝑖𝑎𝑙) 3607، برنامه پنجم توسعه

𝑘𝑊ℎ
 است.  (

طبق  09/01/1401نرخ خرید تضمینی با احتساب ضرایب در تاریخ  -2

𝑅𝑖𝑎𝑙) 6635، برنامه ششم توسعه

𝑘𝑊ℎ
 .است  (

 پیشنهاد:

و  نیروگاهبراساس زمان راه اندازی  یکسان سازی تعرفه خرید تضمینی

 شیاز افزا یدستورالعمل نحوه جبران آثار ناش استفاده از ظرفیتهای

 ای قراردادهای دوره پنجمبر لیفاقد تعد یالیر یهامانیارز در پ متیق

2 

 پنج سال دوم )خرید در پیک(
مطابق با مصوبه  های گرمدر ماهنرخ خرید تضمینی 

جدول نرخ خرید برق مولدهای پراکنده، شماره 

 :24/02/1401مورخ  100/20/17386/1401

 ( :کم باری𝑅𝑖𝑎𝑙

𝑘𝑊ℎ
 )1400 

 ( :میان باری𝑅𝑖𝑎𝑙

𝑘𝑊ℎ
 )2800 

 ( :اوج باری𝑅𝑖𝑎𝑙

𝑘𝑊ℎ
 )5600 

 در سایر ایام سال: در صورت نیازنرخ خرید 

 ( :کم باری،میان باری و اوج بار𝑅𝑖𝑎𝑙

𝑘𝑊ℎ
 )1000 

)براساس مولدهای نیروگاه محرک  1400در سال  هزینه تمام شده

 صنعت(:

 ( :هزینه تمام شده𝑅𝑖𝑎𝑙

𝑘𝑊ℎ
 )3،349 

 :مشکالت

حاشیه سود خرید تضمینی طبق شرایط برنامه پنجم توسعه و قیمت تمام  -1

و تولید نیروگاه را از توجیه اقتصادی خارج کرده است شده، بسیار اندک 

 است.

های گرم در پنج سال دوم قیمت خرید برق )در کم باری و میان باری ماه -2

و همچنین سایر ایام سال( از هزینه تمام شده تولید آن، کمتر است. بنابراین 

 شود.می زیان انباشتهمنتج به  هابرق در این ماهتولید برق و فروش 

 پیشنهاد:

 افزایش تعرفه خرید تضمینی در پنج سال دوم و تعمیم آن به کل سال

 تعریف سازو کار فروش برق به صنعت با حفظ تعرفه گاز نیروگاهی یا
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 پیشنهادات و مشکالت موانع، بند /ماده/ تبصره ردیف
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از اساسنامه  (سایر مقررات) "د"بند  3 ءجز

 :صندوق توسعه ملی

 ،یاقتصاد ،دون تائید فنیتسهیالت ب پرداخت -

ممنوع  ،مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل

 است.

مسئولیتها و تعهدات )بخش یازدهم  "ز"بند 

و شرایط  وابطض نامهنظاماز  (بانک عامل

 :صندوق توسعه ملی تسهیالت ارزیاعطای 

تسهیالت به صورت همان ارز بازپرداخت  -

 پرداختی

 (فعالیتهای قابل قبول) هارمچبخش  "ـه"بند 

تسهیالت و شرایط اعطای  وابطض نامهنظاماز 

 :صندوق توسعه ملی ارزی

مشروط به های نیروگاهی ها و فعالیتطرح -

به صورت  (اصل و سود)اقساط بازپرداخت 

 ارزی

 تسهیالت دریافتی از صندوق توسعه ملی ازپرداخت ارزیب

 :برق و فروش ریالی

در بازپرداخت تسهیالت ارزی دریافت شده از صندوق توسعه الزام 

نبود و  نوسانات ارزی ،رق به صورت ریالی با نرخ تکلیفیفروش ب ،ملی

 هایمنتج به ناتوانی طرح ،این نوسانات ریسک پوششابزارهای 

در حالی که طبق ضوابط و  ،شده ارزینیروگاهی در بازپرداخت دیون 

 در زمان دریافت ،ریافت تسهیالت از صندوق توسعه ملیشرایط د

دارای توجیه پذیری  فنی و اقتصادیها از لحاط نآطرح  ،تسهیالت

اقتصادی و توانایی بازپرداخت اصل و سود تسهیالت 

 5/3حدود خرید تضمینی برق از قیمت کاهش ) دریافتی بوده است

 .(سنت دالر 1سنت دالر به حدود 

 :پیشنهاد

امکان تولید ایجاد ساز و کار پوشش ریسک نوسانات ارزی با  ویندت

درصد از  20زادسازی آ) ن برای رفع دیون ارزیآو فروش  رمز ارز

ن به تولید آظرفیت تولید نیروگاه از شرایط خرید تضمینی و تخصیص 

تسهیالت  کامل تا زمان تسویهبا حفظ تعرفه گاز نیروگاهی  رمز ارز

نحوه وصول  یینامه اجرا وهیش 6ماده  هایاده از ظرفیتو استف (ارزی

بازپرداخت مطالبات صندوق  قیاز تعو یریشگیو پ یرجاریمطالبات غ

 (22/03/1401مورخ  43484به شماره ) یتوسعه مل
 

 

 و پیشنهادات جمع بندی -2

 عبارتند از: (موتور احتراق داخلی گاز سوز) تولید پراکندههای نیروگاهمحورهای اصلی مشکالت 

 قراردادهای دوره پنجم و ششم قانون برنامه توسعهبین  تبعیضایجاد  -1

 مندرج در قرارداد و مطالبات معوق یکسالهات ای تعهدعدم اجر -2

 های موجودسرمایهاستفاده حداکثری از عدم اشتغال و  ،تولیدهای فرصت عیتضی -3
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بخصوص ) صندوق توسعه ملی از یبازپرداخت تسهیالت ارز دریافت و ف قوانیندر تعری ایرادات فنی -4

 (وشش ریسک نوسانات ارزیابزار پدر عدم تعریف 

 های تولید پراکندهخرید تضمینی برق از نیروگاه با توجه به موانع، مشکالت و تضادهای قانونی موجود درنهایتا 

 :شودمی ، پیشنهاد(موتور احتراق داخلی)

نحوه دستورالعمل "براساس  ،توسعه مقانون برنامه پنج با در قراردادهای منطبق خرید تضمینی برقنرخ  

 اصالح و به روز ،"دیلفاقد تعهای ریالی افزایش قیمت ارز در پیمانثار ناشی از آجبران 

 شود.

تا زمان  یروگاهیبا حفظ تعرفه گاز ن ارز رمز دیبه تول از ظرفیت نیروگاه درصد 20حداقل  صیتخص 

 .یارز عهداتتو  التیکامل تسه هیتسو

با دیون صندوق توسعه ملی براساس نرخ روز ارز در زمان صدور  (درصد 50) بخشی از مطالباتتهاتر  

 صورت وضعیت قطعی

 (های نفتی و میعانات گازیوردهآو فر نفتلومینیوم و سیمان یا آ ،فوالد) یژکاال یا انر مطالبات باتهاتر  

 (در پنج سال دوم)تعرفه گاز نیروگاهی برای فروش برق به صنایع اعمال  

 

های ظالمانه هوشمند، تغییر هوشمندانه و سریع به شرایط جنگ اقتصادی و تحریم زم به ذکر است با توجهال

 ها کامال ضروری است.ها و مقررات داخلی کشور نیز برای مقابله با این تحریمدستورالعمل


