
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

 فرم گزارش کارشناسی
 (خصوصی بخش  و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه ( دستورالعمل اصالحی 1پیوست شماره ) )

 

 1396-03-10تاریخ بازنگری:                                        01شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   1

 

 15/04/1401 تاریخ تهیه گزارش  رویه اجرایی   –  مقررات شناسه

 عنوان موضوع 
 عدم تنظیم قراردادهای خرید تضمینی برق از سوی وزارت نیرو  -

 مگاوات( از سوی ساتبا  10عدم صدور پروانه برای نیروگاه های با ظرفیت پایین )زیر   -
مرجع طرح 

 موضوع 
 بازرگانی بیرجندکمیسیون انرژی اتاق  

 شرح موضوع 

نیروگاه های   به  این سرمایه گذاران بمگاوات و عدم بستن قراردادهای خرید تضمینی    10تا    1عدم هدایت سرمایه گذاران  ا 

 بررسی شد.   11/04/1401درجلسه کمیته کارشناسی مورخ به درخواست کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی موضوعاتی بود که 

برنامه های دولت در جهت توسعه نیروگاه ها، تصمیمات اخیر وزارت نیرو باعث ایجاد سردرگمی در سرمایه گذاران این   علی رغم

وزه افزوده است.  بر نارضایتی و عدم رقبت سرمایه گذاران این ح  حمایت های بانکی   عدم و بروکراسی اداری و    شده استحوزه  

قراردادهای خرید تضمینی موضوع مهمی است که از زمان استقرار دولت جدید دستور العملی درخصوص آن صادر و ابالغ نشده  

برنامه های اعالم شده از سوی   مشکل دیگر  (. نه در زمینه انعقاد این قراردادها و نه در خصوص متوقف شدن این قراردادها)است  

که با شرایط موجود احداث این نیروگاه ها بسیار هزینه بر و توان اجرای آن  می باشد  مگاوات    50  یروگاه های ن  وزات نیرو؛ برای

رنامه توسعه ببراساس  عدم توفیق در این خصوص با توجه به برنامه ریزی انجام شده )که  از عهده بخش خصوصی خارج می باشد  

سالکشور   از    ،1400تا  برق  تولید  به  ظرفیت  تجدیدپذیر  برسد  5انرژی  مگاوات  از   هزار  کمتر  حاضر  درحال  میزان  این  که 

 خود دلیلی بر لزوم بازنگری در این خصوص می باشد.  (هزارمگاوات می باشد 

بانکی در قالب   قیمت باالی هزینه تمام شده نیروگاه ها، ضرورت اهلیت سنجی سرمایه گذاران این حوزه، لزوم حمایت های 

ضرورت هدایت و بهره   ،، پتانسیل استان درحوزه نیروگاه های خورشیدی و نقش آن در ایجاد اشتغال پایدار18تسهیالت تبصره 

، لزوم خرید  استان  در  خورشیدی  های  نیروگاه  توسعه  منظور  بهبرای نیروگاه های کوچک مقیاس    گذاران  سرمایه   ظرفیت  مندی از

از اهم موارد مورد اشاره در این جلسه بود و نهایتا دو پیشنهاد  تولید شده به وزارت نیرو  تضمینی و افق روشن امکان تحویل برق  

اتاق   انرژی  واحدهای  -1)  مشخص کمیسیون  برق  که  نیروگاه هایی  از  وزیر محترم صمت در خصوص حمایت  اجرای مصوبه 

شوق های اولیه )حداقل خاص خراسان جنوبی((،  انعقاد قراردادهای خرید تضمینی به روش قبل با م  -2صنعتی را تأمین می کنند.  

 مورد بررسی قرارگرفت.

 

ایرادات و 

مشکالت  

 مطروحه 

 از بخشنامه های صادره  سردرگمی سرمایه گذاران -

 افزایش قیمت تمام شده نیروگاه ها و عدم صرفه اقتصادی در مقایسه با سایر حوزه های کسب و کار  -

 نیروگاه های خورشیدی علی رغم پتانسیل باالی استان در این خصوصکاهش سرمایه گذاری در حوزه   -

 عدم انعقاد قراردادهای خرید تضمینی و درنتیجه بی رغبتی سرمایه گذاران به ورود به این حوزه -

 مگاواتی و عدم توان بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این حوزه   50سیاست وزارت نیرو در ایجاد نیروگاه های  -

 (1400هزار مگاوات برق از انرژی خورشیدی )تا سال    5تولید  رنامه پیش بینی شده جهت  محقق نشدن ب  -

عدم استطاعت مالی سرمایه گذاران بومی استان جهت سرمایه گذارای در نیروگاه های باالی ده مگاوات و برون رفت   -

 سرمایه از حوزه کسب و کار و سرمایه گذاری استان  

   ایت مالی و مشکالت سرمایه گذاران در تأمین مالی پروژه های نیروگاهیمعدم ح -

 بروکراسی اداری  -
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بندی  جمع

جلسه 

کارشناسی به 

 تاریخ 

11 /04 /1401 

موانع سرمایه گذاری   موضوع  با  خصوصی  بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای  کارشناسی  کمیته  نشست مشترک پنجاه و نهمین جلسه

شنبه  در حوزه نیروگاه های خورشیدی با حضور نمایندگان بخش های خصوصی، دولتی و شرکت توزیع نیروی برق استان در روز  

 گردید. برگزار ، درمحل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند11/04/1401مورخ 

کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی   اعالم داشت:  بازرگانی بیرجند  اتاق  سینا سرحدی، رئیس کمیسیون انرژی   در ابتدای جلسه

گاه های خورشیدی در سطح کشور اتفاق کمیسیون نوپایی است که به علت وجود مشکالتی که در حوزه قراردادها و اجرای نیرو

افتاده، تشکیل شده است. سرحدی با اشاره به برنامه های دولت در جهت توسعه نیروگاه ها، تصمیمات اخیر وزارت نیرو را باعث  

هی  ایجاد سردرگمی در سرمایه گذاران این حوزه اعالم نمود وگفت خوشبختانه در استان سرمایه گذاران در بدو ورود با همرا

بسیار خوب استاندار محترم مواجه شدند و در سطح استان به استثنای بروکراسی اداری و لزوم اعمال حمایت های بانکی، مشکل  

دیگری وجود ندارد. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به دستور جلسه اعالم نمود: قراردادهای خرید تضمینی  

استقرار دولت جدید دستور العملی درخصوص آن صادر و ابالغ نشده است نه در زمینه انعقاد این    موضوع مهمی است که از زمان 

قراردادها و نه در خصوص متوقف شدن این قراردادها. سرحدی در خصوص دستور جلسه دوم )صدور پروانه ها( گفت برنامه های  

یط موجود احداث این نیروگاه ها بسیار هزینه بر و توان اجرای  مگاوات می باشد که با شرا  50اعالم شده از سوی وزات نیرو؛ برای  

آن از عهده بخش خصوصی خارج می باشد. سرحدی با تأکید بر باالرفتن قیمت تمام شده نیروگاها و موضع جدید وزارت نیرو  

وفیق چندانی حاصل  مگاواتی اظهار داشت براساس بررسی های انجام شده در این زمینه تاکنون ت  50در خصوص نیروگاه های  

  1400سال اخیر نیروگاه چندانی در سطح کشور احداث نشده است  در صورتی که براساس برنامه باید در سال    3-4نشده و طی  

پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی وجود می داشت که این میزان درحال حاضر کمتر از هزار مگاوات است لذا یا باید مجموعه  

این حوزه ورود کنند و یا اینکه شرایط به روال قبل برگردد. وی درادامه خواستار توضیح نمایندگان محترم  های قوی و پرپول به

های   نیروگاه  به  عدم هدایت سرمایه گذاران  برق در خصوص  توزیع  قراردادهای خرید   10تا    1شرکت  بستن  عدم  و  مگاوات 

اق بازرگانی با اشاره به سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به یزد  تضمینی  با این سرمایه گذاران شد. رئیس کمیسیون انرژی ات

گفت: این استان به عنوان پایلوت، هدایت سرمایه گذاران ملی در توسعه نیروگاه های خورشیدی را پذیرفته و درحال اجرا می  

خورشیدی است. سرحدی با  باشد در صورتی که در پهنه بندی جهانی خراسان جنوبی پهنه بسیار مستعد در حوزه نیروگاه های

نفر از سرمایه گذاران این حوزه اهلیت سنجی و برای نیروگاه های یک    8اشاره به فعالیت کمیسیون انرژی اعالم نمود حدود  

  50مگاوات به باال )زیر ده مگاوات( آماده سرمایه گذاری در استان می باشند اما برای شروع فعالیت با دو موضوع قراردادهای زیر  

واتی و قراردادهای خرید تضمینی درگیر هستند.  سرحدی با تأکید بر اهمیت موضوع قراردادهای خرید تضمینی  گفت این مگا

قرارداد به لحاظ قانونی جایگاه باالیی دارد و تأیید و تضمین کنده آن دولت می باشد . سرحدی در ادامه بر همفکری و هم افزایی  

تا    1401ت اگر پیشنهاد کارشناسی از استان ارسال و پیگیری گردد طی دو سال اول )مجموعه های مرتبط تأکید نمود و گف

مگاوات را آماده اجرا و جذب سرمایه گذار کنیم. سرحدی در پایان با تأکید بر قیمت باالی    20-25( خواهیم توانست  1402

حمایت های بانکی در قالب تسهیالت تبصره    هزینه تمام شده نیروگاه ها، ضرورت اهلیت سنجی سرمایه گذاران این حوزه، لزوم

مشخص 18 پیشنهاد  دو  اعالم  پایدار، ضمن  اشتغال  ایجاد  در  آن  نقش  و  خورشیدی  های  نیروگاه  درحوزه  استان  پتانسیل   ،

اجرای مصوبه وزیر محترم صمت در خصوص حمایت از نیروگاه هایی که برق واحدهای صنعتی را تأمین می کنند.  -1کمیسیون )

قاد قراردادهای خرید تضمینی به روش قبل با مشوق های اولیه )حداقل خاص خراسان جنوبی((، بر ضرورت طرح موضوعات انع  -2

 مذکور در شورای گفت و گوی استان تأکید و خواستار ارائه نظرات و پیشنهادات حاضرین در جلسه شد. 

جهت  برنامه چهار ساله یط اعالم داشت:  ینوببرق خراسان ج  عیشرکت توز  یو مهندس  ی ز یربرنامه  معاوناحمد برزگر، 

چهار هزار مگاوات مربوط   زانیمبرنامه ریزی شده است که از این  هزار مگاوات برق در کشور  10  دیتول  سرمایه گذاری در خصوص

با    یو  .شده است  نییتع  ی دیکوچک خورش  یهاروگاهیمربوط به ن  نیزمگاوات    700هزار و    2و  بزرگ    یدیخورش  یهاروگاهیبه ن
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در نظر گرفته شده است اظهار    یخراسان جنوب  یبرا  هیمگاوات سهم  27  ،کوچک  یدیخورش   یهاروگاهیدر بحث ن  نکهیا  انیب

اعالم خواهد   ی کوچک خواهد بود که سازوکار آن در حال انجام است و به زود روگاه ین  500شامل پنج هزار و  زانیم نیداشت: ا

از    یگذارهیمجوز سرما  40کرد: در حال حاضر    حیتصر  یبرق خراسان جنوب  عیشرکت توز  یو مهندس  یزیربرنامه  معاون  .شد

و   یزیربرنامه  معاوناز سوی متقاضی صورت نگرفته است.    یاقداماما  است    منعقد شده    قرارداد  وجود دارد کهقبل    یهاسال

ی فی مابین  امگاوات تفاهم نامه  10باال و کمتر از    یهاگاهروین   یاضافه کرد: اکنون برا  یبرق خراسان جنوب  عیشرکت توز  یمهندس

  ن، یمگاوات برق در مراحل انتخاب زم  291مورد بالغ بر    12مگاوات،    10  یو شرکت ساتپا منعقد شده است که باال  یاستاندار

که    یاقتصاد کس  یطبق مصوبه شورا و    و در مناقصه قرار گرفته است  یبررس  ، به شبکه  صالو ات   ی طیمح  ستیزاخذ مجوزهای  

با    برزگر.  ) هفت مورد(  .کند یگذارهیدر استان سرما  تواندیآماده است و م   طیو شرا  نینرخ را در مناقصه برنده شود، زم  نیکمتر

  104  ی عنیمگاوات    147شد: تاکنون   ادآوری مگاوات  در استان فراهم است    10  ریز  یدیخورش  روگاه ین  جادیامکان ا  تأکید براینکه

 گذاران هیو سرما  میهست  نی در حال اختصاص زم  ستیز  طیو مح   یعیمنابع طبهماهنگی شده که با    ییشناسا  نهیزم  نیمورد در ا

 نه یزم  نیوجود دارد گفت: در ا  یدر خراسان جنوب  هاروگاهیدرصد ن  10در حال حاضر    ی با بیان اینکهو  .ورود کنند  توانندیم

چهار    نیهمچن  .است  یبردارمگاوات در حال بهره  5/5که    وجود دارد  ی کوچک پشت بام  روگاه ی ن  532انجام شده و    یاقدامات خوب

  نیدرصد برق استان را تام  10و حدود    دیمگاوات برق تول  5/18  دارند که  ت یفعال  هیو بشرو  شهیبزرگ در خوسف، سرب  روگاه ین

ب  یو  .دکننیم ا  یعالقمند به همکارشرکت توزیع برق    نکهیا  انیبا  باشد،  نهیزم  نیدر  برا  می  جذب و حضور   یعنوان کرد: 

  دو دستور کار   یگذاراستیس  برزگر  .در استان فراهم شود  هارساختیز  نیاعتبار و تام  نیمانند تام  ییها مشوق   د یبا  گذارانهیسرما

ی  و هر گونه کمک و همکار  درخدمت می باشد استان به عنوان مشاور  شرکت توزیع برق    اعالم و افزودبا شرکت ساتبا    را  جلسه

انجام خواهیم داد. وی همچنین عنوان نمود:  الزم باشد  که  مگاوات مجوز داده شده است   200تا سقف    رایاخ  عیصنا  یبرا  ، 

استان خراسان   یبرا(. برزگر در پایان اعالم داشت:  مصرف هم شود  شودیم  دیتول  یکه انرژ  یی است در جا  نیحالت ا  نیبهتر)

دوره افراد   نیدر ا  میمناقصه هست  ندیشود که در حال انجام فرا  یگذارهیمگاوات سرما  10  ریمورد ز  144  هستیمتالش    ی درجنوب

برق خراسان    عیشرکت توز  یو مهندس  یزیربرنامه  معاون  .ردی بر دوش استان قرار نگ  یبارها  تا بعد  دنشویم  یسنجتیاهل  یمتقاض

نبود   دی شاآن علت که  اندامدهیکار ن ی رفته که پا ش یتا مرحله قرارداد پ  سرمایه گذاری مورد 40داشت: همچنین اظهار  یجنوب

 شرکت توزیع برق نمی باشد.  اریبوده که در اخت ی منابع مال

  ی مجوزها در استان طوالناخذ    ندیجلسه گفت: فرا  نیهم در ا  رجندیب  یاتاق بازرگان  یانرژ  ونیسی کم  وعضعلی جلیلی،  

  ارد یلیم  20حداقل    روگاهیمگاوات ن  میاحداث هر ن  یبراجلیلی در ادامه اظهار داشت    .ردیگیم   گذارهیرا از سرما  زهیبوده و انگ

در    نکهیبر ا  د یبا تاک  یو   .ابدی مهم اختصاص    ن یا  یبرا  یصندوق توسعه مل  التیاز تسه  میانتظار دار  که  است  ازی تومان اعتبار ن

از این رو   وجود ندارد  یجد  یگرمطالبه  ما  در استان  افزود  ، صادر شده است  نهیزم  نیدر ا  یمورد  یهاها بخشنامهاستان   یبرخ

هر حوزه در  اگر  که    میبریبه سر م  یطید: در شراکر  حیتصرخواستار پیگیری جدی این موضوع از سوی مسئوالن استانی شد و  

بعد از پنج سال    یکنون  طی در شرا  یدیخورش  یهاروگاهین  یاما بازده   شودیسال دو برابر م  انی پا   یم درکن  نهیسال هز  یابتدا  ای

.  جلیلی در پایان با ابراز گالیه مندی از روند طوالنی اخذ مجوزها و تناقض در مصوبه های ابالغی خواستار تشکیل کارگروه  است

 یاقتصاد  هیتوج  چ یشده ه  نییکه تع  یطیبا شرا  یدیخورش  روگاهینمطالبه گری در استان و پیگیری جدی این موضوع شد و گفت  

 است.(الزم سرمایه  وروی ونیلیم 30حداقل  یمگاوات 50 روگاه ین کیاحداث  یبرا) .به عامل مشوق دارد ازینداشته و ن

مجموعه همکاران شرکت   اظهارداشت یبرق خراسان جنوب  عیشرکت توز  ریدپذیتجد  یهایانرژ  ی مجری،  پوزش  رضایعل

و مجوزها در اسرع   ییراهنما یبه درست  انیو متقاض به خوبی عمل نمودهدر استان  یدیخورش   یهاروگاهیوسعه نت نهیبرق در زم

با    دیمهم با  نیاحل    یبراعنوان نمود و افزود    یمنابع مال  نیتاموی مشکل سرمایه گذاران این حوزه را    .وقت صادر شده است

برگزار و    یمربوطه نشست  ی هادستگاه  ر یو سا، بانک ها  ستی ز  طیمح  ، یمانند اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع   ییهاحضور دستگاه
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نداشته به    شرفتیبرق در استان پ   روگاه ین  یهااگر پروژه  ی نیروگاه های خورشیدی چاره اندیشی شود. چرا که  مال  نیتام  جهت

 .بوده است  یمنابع مال نیتام نهیموجود در زم یهاچالش لیدل

مگاوات    10  یباال  تیظرفاحداث نیروگاه ها با  هم گفت:    رجندیب یاتاق بازرگان ی انرژ  ونیس یکم  سیرئ  نائب علی کرمانی،  

  5/5با اشاره به  یکرمان بر می آید و در توان مردم استان نیست.  یمل  یهانگیهلد  ازعهده ،یگذار هیسرما یبا توجه به حجم باال

کامالً واقف بوده و نیاز به  اظهارداشت مردم استان به سرمایه گذاری در این حوزه    ،در استان  ی موجود دیخورش  روگاهیمگاوات ن

نیز وجودداشته   فراخوان قبال   نیا  اعالم شد، افزود   عیصنا  یکه برا  یفراخوانفرهنگ سازی در این خصوص نمی باشد. وی با اشاره به  

  ا ی   یخانگ  ،یصنعت  های  روگاهین  میاما اگر بخواه  شده استاحداث    یمگاوات  200  های  روگاهیثبت نام و ن  ی نیزگذارانهیو سرما

پ  اتاق بازرگانی بیرجند  .میدار  ی به منابع مال  ازی کند ن  شرفتیبزرگ در استان  انرژی    نکهیاتأکید بر  با    نائب رئیس کمیسیون 

  د یاست که با یبخش بانک  ی،گذارهیمحرک سرما یبازو کیکرد:   حیهستند تصر التیتسه ازمندین یدیخورش روگاه ین انیمتقاض

در    بسیار باالیی   لیپتانساز    استان ها   در مقایسه با سایر  یخراسان جنوبچراکه  استان در نظر گرفته شود    یبرا  یاژهیاعتبار و

برخوردار است و نیازمند اصالح نگاه مدیران بانکی به این حوزه می باشد. کرمانی در پایان با اشاره    یدیخورش  یهای حوزه انرژ

مسئوالن ملی به استان دعوت و راهی را که سایر   دیبا  ی گفتو مرکز  دزبه سفرهای ریاست محترم جمهور به استان های ی

 اند را دنبال و پتانسیل های استان را تشریح کنیم تا شاید اتفاق جدید در استان رخ دهد.ها رفته استان 

  شورای اسالمی   در مجلس   شه ینهبندان و سرب  یهاشهرستانشریف  مردم    محترم   ندهیدفتر نما  مسئولابوذرجمالی،  

  ی درست  یعرف چرا که م  .شده اس  ی کوتاه  یدیخورش  ی های انرژ  نهیهم گفت: هم از طرف مسئوالن و هم شرکت برق استان در زم

  یاطالع رسان   دیمهم  با  نیا  میرا دار  یدیخورش   یو انرژ  یمی اقل  طیشرا  یاستان انجام نشده است اگر مدال طال  در  تیظرف  نیاز ا

 گذاران هینداشته باشد و سرما  جهیکه نت  یمیکرد: تصم  حیتصر  یو  .آگاه شوند  تیظرف  نیاز ا  ریگم یتا مسئوالن تصم  گردد  یو معرف

خصوصی  بخش     شنهاداتی ها و پ مشاوره  د یبا  می شوداستفاده    یاز توان بخش خصوصزمانی که    ستین  م یها معطل کند تصمرا ماه

باید  استان    یدیخورش  یهای انرژ  تیبا توجه به ظرفر افغانستان به انرژی برق گفت:  کشو  ازینبا تأکید بر   یجمال  .مدنظر باشد   نیز

 نیاز استان را برطرف کنیم بلکه آن را به کشور همسایه نیز صادرکنیم.  ،برق  دیتول  به سمتی پیش رویم که نه تنها با

خراسان   نیسرزم  شی سند آمابا اشاره به    یخراسان جنوب  یزیرو برنامه  تیریسازمان مد  شی گروه آما  سیرئمحبوبه فالح،  

درخواست  ی و شناسایی الیه های استان اظهار داشت یکی از این الیه ها ظرفیت انرژی های خورشیدی است که با توجه به  جنوب

تا در    است  یریگیپ نیازمند    ی، این موضوعدیخورش  یهایانرژ   زمینهدر    18تبصره  مطرح شده در خصوص پرداخت تسهیالت  

 .ردیپرداخت قرار گ تیاولو

پایان با تأکید بر شرایط ویژه و محدود بودن سرمایه   ، رجندیب  یاتاق بازرگان  یانرژ  ونیسیکم  س یرئسینا سرحدی،    در 

 یگذارهیسرما  نماید،اقتصاد استان را متحول    تواندیمدت م  انی کوتاه مدت و مدر  که    ییهااز برنامه  یکگفت ی  گذاری در استان

، از این رو هدف از این جلسه بررسی کارشناسی پیشنهادات در استان و پیگیری در مرکز می باشد تا حداقل  است روین خشدر ب

از  رجندیب  یاتاق بازرگان  یانرژ   ونیسیکم  س یرئمصوبه ای خاص استان اخذ گردد.   را برگشت شرایط دولت  ؛ درخواست خود 

به مصوبه وزارت صمت در خصوص رشیدی مطابق سالهای گذشته اعالم نمود و با اشاره  سرمایه گذاری حوزه نیروگاه های خو

بند    التیدارند از تسه  ین یتضم  دیخر  ی قراردادکه در خراسان جنوب  یگذارانهیسرماپیشنهاد نمود  بخش صنعت،    یانرژ  نیتام

رای قرارداد خرید تضمینی در استان وجود مگاوات مجوز احداث دا  6  وی همچنین تأکید نمود مند شوندبهره  18»الف« تبصره  

استفاده از تسهیالت    فوری در برنامه حمایتی استان و  ست بطور ویژه و ارونق تولید الزم    دارد که به منظور کمک به اشتغال و

 . مناسب قرار بگیرند
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 پیشنهادات

  20قراردادهای خرید تضمینی به شکل سابق )مگاوات( و انعقاد   10صدور پروانه جهت نیروگاه های با ظرفیت پائین )زیر  -1

 مگاوات( با شرایط خاص )ظرفیت محدود و اهلیت سنجی سرماه گذاران( 10کیلووات تا   200ساله جهت نیروگاه های 

عوت از وزیر محترم نیرو جهت تشریح پتانسیل استان در بخش نیروگاه های خورشیدی و انعقاد تفاهمنامه فی مابین  د -2

 با جهت تسهیل سرمایه گذاری در این حوزه )مشابه استان های یزد، مرکزی و ...( استانداری و سات

 18حمایت ازسرمایه گذاران حوزه نیروگاه های خورشیدی )صنعتی و بزرگ(ازسرفصل تسهیالت بند الف تبصره  -3

وان نماینده وزارت  تمهیداتی اتخاذ گردد تا در صورت نیاز به تأیید قراردادهای خرید تضمینی، شرکت توزیع استان بعن -4

 نیرو، رأساً اقدام نمایند )جهت کاهش بروکراسی و تسهیل فرایند سرمایه گذاری( 

مورخ    54433/60شماره  -"وزارت نیرو"و    "وزارت  صنعت، معدن و تجارت"تفاهمنامه همکاری فی مابین    2اجرای بند   -5

29/2/1395  

و    سیدر حکم جواز تأس  بیبه ترت  رو،یزارت نو  یصادره از سو  "یپروانه بهره بردار"و    "پروانه احداث"

بردار بهره  سو  یپروانه  از  تجارت"  یصادره  و  معدن  صنعت،  کل   دهی گرد  یتلفق  "وزارت  مشمول   ه یو 

 شود:  یم  لیربط از جمله در موارد ذ یذ یدستگاه ها یو مشوق ها فاتیتخف الت،یتسه

 ی مال التتسهی از استفاده – الف

 ی اتی و مال  ی گمرک فاتیاستفاده از تخف - ب

 یصادرات  های مشوق  از استفاده – ج

 موارد ریسا  -د

 سازمان مدیریت با تکیه بر سند آمایش استان نسبت به اجرای اولویت توسعه نیروگاه های خورشیدی تأکید و اقدام نماید.  -6

 

فهرست 

مستندات و 

 مدارک پشتوانه 

از سوی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی درخصوص دستور جلسات   استان  یفعاالن اقتصادفرم ثبت مسائل و مشکالت   -

 مذکور 

 (1395/ 02/ 29مورخ   60/ 54433ین صنعت، معدن و تجارت و نیرو )نامه شماره وزراتهمکاری تفاهمنامه  -

درخصوص   - نیرو  وزارت  )شما"مصوبه  پاک  و  پذیر  تجدید  های  نیروگاه  تولیدی  برق  انرژی  خرید  ره  تصمین 

 ( 1400/ 02/ 25مورخ  1400/ 15224/ 20/ 100

در طرح   - مجوز سرمایه گذاری  اقتصادی درخصوص شرایط صدور  های    4000احداث  "مصوبه شورای  نیروگاه  مگاوات 

 1401/ 01/ 20مورخ   17196نامه شماره  – "خورشیدی

 


