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قیمت خرید برق خورشیدي

95تعرفه سال فناورينوع
7000 کیلووات و کمتر100با ظرفیت 

8000 کیلووات و کمتر20با ظرفیت 



روند اجرایی مجوزات

صدور پروانه احداث-1

هفته1مدت زمان 

پرکردن کاربرگ هاي الف
و ب و تعهد نامه



تعهد نامه



کاربرگ الف
مشاره :
تاریخ :
پیوست :

مهھ صفحات این کاربرگ و پیوستھای آن باید 
دارای مھر و امضاء متقاضی باشد

معرفی متقاضی طرح:كار برگالف - 
اطالعات مربوط بھ متقاضي احداث نريوگاه جتدیدپذیر 

- نام شركت1
/      گروه 

مشارکت :

فارسي:

English:

- نام قبلي 2
شركت / گروه 

مشارکت          
( در صورت 
تغیري نام) : 

فارسي:

English:

- تاریخ 3
تغیري نام                    

( در صورت 
تغیري نام) : 

- نشاني :4

فارسي:

English:

- 6تلفن دفرت:- تلفن:5
منابر (فاكس): تلفن شخص رابط:

- 8- كدپسيت:7
صندوق پسيت:

- پست 9
الكرتونیكي:

- نوع 10
شركت: 

- سھامي عام   2- سھامي خاص   1
- تعاوني           4- با مسئولیت حمدود   3
5   سایر -:(توضیح)



کد ملیمستینام خانوادگنام وردیف

- نام صاحبان امضای جماز شرکت (آگھی روزنامھ وتغییرات  ثبتی شرکت 18
).ضمیمھ شود

کد ملیمستینام خانوادگنام وردیف

توضیحات در صورت لزوم: 
................................................................
................................................................

......
- فھرست سھامداران:19
درصد نام سھامدارردیف

سھام
سھم عادی 
یا ممتازه

کد ملی/ کد 
اقتصادی

شناسھ ملی

100مجع

- تاریخ 12- مشارة ثبت:11
ثبت: 

- شناسھ 13
ملی:

- کد 14
اقتصادی:

- حمل ثبت و سازمان 15
ثبت کننده:

- نام / کدملی مدیر 16
عامل شركت:                                        

- فھرست اعضای ھیأت 17
مدیرة شركت:



مشاره :
تاریخ :
پیوست :

مهھ صفحات این کاربرگ و پیوستھای آن باید 
دارای مھر و امضاء متقاضی باشد

- موضوع فعالیت شركت (اساسنامھ و آگھی روزنامھ ضمیمھ شود):20
موضوع فعالیت شرکت باید مرتبط با این سرمایھ گذاری توضیح: 

.باشد

- آیا این شرکت و سھامداران آن مشمول قانون منع مداخلھ کارکنان 21
دولت می باشند (توضیح و مستندات)؟:

- در صورتی کھ این شرکت و سھامداران آن قبال پروانھ احداث 22
نیروگاه جتدیدپذیر از سازمان انرژیھای نو ایران / وزارت نیرو 

دریافت منودھاند با ذکر جزئیات مستندات ضمیمھ شود.

- معريف كارشناسان / اعضاي اصلي شركت :23

- توضیحات تكمیلي (در صورت نیاز):24

ضمن تأیید صحت كلیة مندرجات این پرسشنامھ، بدینوسیلھ این شرکت 
متعھد می شود ھر گونھ تغییری در مفاد این کاربرگ را در اسرع 
وقت مهراه با ارائھ مستندات بھ سازمان انرژیھای نو ایران اعالم 
مناید، در غیر این صورت، مسئولیت و کلیھ عواقب آن از مجلھ ابطال 

احتمالی پروانھ احداث برعھده این شرکت می باشد.
سازمان انرژیھای نو ایران جماز می باشد مشخصات این شرکت و 

جموزھای دریافتی را جھت اطالع دیگران در وبسایت سازمان یا بھ حنو 
دیگر منتشر مناید.

نام و نام خانوادگي مدیرعامل:
حمل امضاء و مھر شركت:

تاریخ:



مشاره : کاربرگ ب
تاریخ : 
پیوست : 

مهھ صفحات این کاربرگ و پیوستھای آن باید 
دارای مھر و امضاء متقاضی باشد

:(جبز برقابی کوچک)معرفی طرح گكار برب - 
جھت متقاضي سایت مورد نظر اطالعات مربوط بھ 
مطالعات امكان سنجي

- مهاھنگي ھاي بعمل آمده با هنادھاي حملي براي اجرای طرح (مستندات پیوست 7
شود):

اینجانب ............................................  
مدیرعامل شركت ....................................  مشخصات 

سایت مورد نظر  را براي اجنام مطالعات امكان سنجي بشرح فوق اعالم 
مي منامي.  كروكي تقریيب سایت بھ پیوست مي باشد.  

نام و نام خانوادگی: 
امضاء: 
تاریخ: 

- نوع نیروگاه یا منبع 1
انرژي جتدیدپذیر:

- ظرفیت تقریيب نريوگاه 2
جتدیدپذیر (مگاوات):

- حمل احداث نريوگاه:3
شھر: استان: 

روستا: شھرستان: 
خمتصات طول و عرض جغرافیایی مهھ نقاط یا گوشھھای ساختگاه 

مهراه کروکی حمل ساختگاه پیوست شود

- وسعت تقریيب ساختگاه 4
(ھكتار):

- نوع مالكیت زمني/ ساختگاه:5

- اطالعات فنی اولیھ 6
نیروگاه:

در مورد نیروگاھھای برقابی کوچک، کاربرگ خمصوص برقابی 
تکمیل و پیوست گردد.



:اسناد شرکت شامل
ازبرقتولیدیابرداريبهرهیااحداثشرکتموضوعدربایدحتما(اساسنامه

)باشدشدهذکر....وتودهخورشیدي،بادي،زیستمانندپذیرتجدیدنیروگاههاي

تغییراتوشرکتتاسیسرسمیروزنامه

شرکتکارکنانوعاملمدیرومدیرههییتاعضاشناساییوتحصیلیمدارك
)...ومالیاتیحسابمفاصاومالیگردش(شرکتمالیاسناد



قبل از پرکردن کاربرگ ها و درخواست پروانه 
:باید

زمین شخصی است یا منابع طبیعی یا شهرك صنعتی یا زمین هاي برق منطقه (محل نیروگاه مشخص گردد-1
)اي

مانند قرارداشتن زمین در حریم راه یا قرارداشتن .مشکالت احتمالی عدم اخذ مجوز زمین باید بررسی گردد
زمین روي زون آبی منطقه و نیاز به تغییر کابري احتمالی زمین

زمین تعیین گرددutmنقاط 

)کیلوولت20پست فوق توزیع یا فیدر (چک شودنیروگاه با اداره برق مربوطه توان :شبکه اتصال به -2

میزان تابش خورشید و امکان سنجی فنی اولیه انجام شود-3



گردآوري مجوزها-2
ماه6:زمان

مجوز محیط زیست

مجوز اتصال به شبکه

مجوز زمین



نه پروانه احداث صادر شدهنمو



مبادله قرارداد-3
ماه1:مدت زمان

:قراردادمورددرالزمموارد
درصفرنیروگاهساختدورهماه15درتولیدآندرکهPVSYSTافزارنرمباساله20تولیدفرآیندتهیه:الف

.شودگرفتهنظر

)گرددضمیمهبایدقراردادپیوستبهماهه15(نیروگاهاحداثدورهزمانبنديبرنامه:ب

هاپنلچیدمانوسایتدرتجهیزاتجانمایینقشه:ج

نیروگاهزمینکروکی:د

گزیدهصفحهدوکدامهر)پنل،اینورتر(تجهیزاتکاتالوگ:ر

)است0.3تا0.1بین(.گرددذکربایدقرارداددرaعدد:ي

.گرددنمیمنعقدحاضرحالدرالتینبصورتقرارداد

استتوزیعشرکتباکیلووات100ازکمترمجوزواستنکردهمنعقدقراردادکیلووات100زیرحالبهتاسانا



موارد مهم

قرارداد خرید تضمینی برق از نیروگاهها در یک دوره بیست ساله با نرخ پایه همان سال منعقد می گردد-1

نرخ هاي قرارداد خرید ...) جهت بازپرداخت اقساط وام،فاینانسور و(به منظور جبران کاهش ارزش پولی -2
تضمینی برق منعقد شده همه ساله و تا پایان دوره قرارداد بر اساس شاخص تغییرات نرخ ارز و قیمت 

خرده فروشی برق تعدیل می گردد

نرخ پایه قرارداد خرید تضمینی برق از واحدهایی که با تجهیزات داخلی طراحی و احداث می گردند حداکثر -3
افزایش می یابد% 30

براي (0.7ساله دوم تا پایان قرارداد بعد از تعدیل در عدد 10از ابتداي رخ قرارداد نیروگاه خورشیدين-4
.  ضرب می گردد) جبران استهالك



کم باري،میان باري،پرباري و فصول (تعرفه نیروگاه در ضرایب ساعتی اعالم شده توسط مدیریت شبکه -5
ضرب می گردد) مختلف

دوره بیست ساله قرارداد خرید تضمینی برق از تاریخ شروع قرارداد آغاز و دوره پیشبرد و احداث نیروگاه را -6
شامل می شود

ماه از 15نرخ هاي قرارداد خرید تضمینی برق در نیروگاه خورشیدي براي نیروگاههایی است که تا حداکثر -7
زمان ابالغ قرارداد به بهره برداري تجاري برسند در صورت تاخیر،آخرین نرخ پایه مصوب وزارت نیرو در 

تاریخ شروع بهره برداري تجاري و یا نرخ قرارداد خرید تضمینی نیروگاه هر کدام که کمتر باشد براي دوره 
باقیمانده مالك عمل خواهد بود

ماه سانا قرارداد خرید تضمینی 9به مدت ) ماه 15بعد از (در صورت تاخیر در بهره برداري تجاري از نیروگاه -8
را فسخ و پروانه احداث را باطل می نماید و در صورتی که زمین دولتی اخذ شده باشد جهت استرداد آن 

اقدام خواهد کرد
در طول دوره قرارداد خرید تضمینی برق و پس از آن،سرمایه گذار مجاز به فروش برق در داخل کشور در -9

قالب قرارداد دو جانبه ،بورس انرژي ،بازار برق و یا هر قالب دیگر مورد تایید وزارت نیرو خواهد بود



استپذیرامکانجداگانهمجوزدریافتازپسپذیرتجدیدنیروگاههايبرقصادرات-10
استممنوعباالترپایهنرخازمنديبهرهمنظوربهکوچکنیروگاهچندبهباالظرفیتبانیروگاهیکتقسیم-11
میاحداثدولتیبالعوضمالیمنابعازاستفادهباکهنیروگاههاییسويازبرقتضمینیخریدتقاضاي-12

.استممنوعشوند
بهراپاكوپذیرتجدیدنیروگاههايبرقتضمینیخریدهاينرختدریجیکاهشسیاستنیرووزارت-13

دنبالتامینقابلمالیمنابعگرفتننظردرباوکشوردرنیروگاههااینظرفیتافزایشبامتناسبصورت
شدخواهداعمالجدیدقراردادهايدرصرفانرخکاهش.کندمی

هايشرکتطریقازانشعابظرفیتسقفتابرقمشترکینخورشیديمولدهايازبرقتضمینیخرید-14
پذیردمیانجامبرقنیرويتوزیع

ایرانیهايشرکتبامشارکتقراردادیاوایراندرشرکتتاسیسباتوانندمیخارجیگذارانسرمایه-15
نماینداقدامبرقفروشتضمینیقراردادعقدواحداثپروانهدریافتبهنسبت

سازمانسوياز)فیپا(خارجیگذاريسرمایهترویجوحمایتقانونمطابقگذاريسرمایهسودواصل- 16
سایتازبیشتراطالعات(.گرددمیتضمینایرانفنیواقتصاديهايکمکوگذاريسرمایه

WWW.INVESTINIRAN.IR(



هايخصوصی،شرکتهايشرکتبرعالوهلذا.شودانجامدولتیغیربخشتوسطبایدگذاريسرمایه-17
اقدامقراردادعقدواحداثپروانهدریافتبرايتوانندمینیزمدنیمشارکتگروهوحقیقیتعاونی،اشخاص

.نمایند

25ازبیشانتقالهمچنینواستممنوعدیگرحقوقیوحقیقیاشخاصبهنیروگاهاحداثمجوزانتقال-18
.استممکنغیرنیرووزارتموافقتبدونشرکتسهامدرصد

درتنهامهلتانقضايازپسکهاستماهششاندشدهصادرباراولینبرايکهمجوزهاییاعتبارحداکثر-19
بودخواهدتمدیدقابلشبکهبهاتصالوزیست،زمینمحیطمجوز3ازمجوز2حداقلدریافتصورت

دادهتخصیصساناسويازمالیتامینانحاسایریاوامبصورتاحداثمتقاضیانبرايمالیمنبعهیچگونه-20
کننددرخواستواممالیموسساتوهابانکازتوانندمیگذارانسرمایهولی.شودنمی

گرددنمیکسرهاصورتحسابازبیمهوافزودهارزشبرمالیات،مالیات:شاملکسوراتفعلیمقرراتمطابق-21



نداردوجودبرقخریدپرداختپیشاخذامکانبرقتضمینیخریدقراردادهايدر-22

شدنخواهدبرقتضمینیخریدنرخدرآتیتغییراتمشمولاندشدهمبادلهکهقراردادهاییدرمندرجنرخ-23

بودخواهدهکتار2حداکثرمگاواتهرازايبهخورشیدينیروگاههايبراينیازموردزمین24-



صورت وضعیت
)پر باري و فصول سال-میان باري -کم باري(ضریب بهاي آمادگی همان ساعت*تولید هر ساعت

)ضریب تعدیل*قیمت پایه قرارداد(قیمت واحد*تولیدمعادل

مبلغ کل صورت وضعیت

روزه پرداخت می گردد45صورت وضعیت حداکثر 

ماهه را در صورت 6ریالی LCدر حال حاضر سانا براي پرداخت صورت وضعیت امکان گشایش  
.درخواست متقاضی دارد



نمونه
PROFORMA





با تشکر از توجه شما




