روﻧــــﻖ ﺳــــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫـﺎی ﺧﻮرﺷﯿـﺪی ﺑـﺎ اﺻﻼح
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ
][ad_1

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﺎﻣﺪاد ﺷﻨﺒﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﯾﺰد ﺑﻬﺸﺖ
اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ
وارد ﻣﯿﺪان ﺷﻮد در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ،اﺳﺘﻬﻼک ﮐﻢ و ﻋﻤﺮ زﯾﺎد ،ﻋﺪم
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻ و ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ ،راﯾﮕﺎن و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری درﺣﻮزه اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻢاﮐﻨـﻮن ﺣـﺪود  2ﻫـﺰار و  600ﻣﮕـﺎوات ﻧﯿﺮوﮔـﺎه ﺧﻮرﺷﯿـﺪی در ﺣـﺎل
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری در اﺳﺘﺎن ﯾﺰد وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﺰار و  500ﻣﮕﺎوات آن

از ﺳﻮی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺎﺑﻘﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ و راهاﻧﺪازی ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﺧﻂ  400ﮐﯿﻠﻮ وات از اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﻨﺞ اﺳﺘﺎن ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ اﻧﺮژی ﺑﺎ ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد.
** ﭘﯿﺸﺘﺎزی ﯾﺰد در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ و ﻧﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﯾﺰد ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی
ﺧﻮرﺷﯿﺪی رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ را در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد.
ﻋﻠﯽ ﻧﻤﺎزی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس
اﻓﺰود :ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﭘﻨﺞ واﺣﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی  10ﻣﮕﺎواﺗﯽ و ﯾﮏ واﺣﺪ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه  3.5ﻣﮕﺎواﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  55ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو در اﺳﺘﺎن
ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻮان ﺑﺎﻻی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﯾﺰد را در
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق از ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی
در ﮐﺸﻮر ﻗﺮار داد.
** ﺗﻨﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﯾﺰد ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﻣﻄﻠﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﯿﺰان
ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه را  53.5ﻣﮕﺎوات اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل 10 ،ﻣﮕﺎوات دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺿﺎﻓﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﻤﺎزی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮق
از ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ،ﺗﻨﻮع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪه
دارای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ و آنﻫﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪای ﯾﺰد ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  97ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫـﺎی ﺑﻬﺮهﺑـﺮداری ﺷـﺪه ﺑـﻪ  70ﻣﮕـﺎوات ﺧﻮاﻫـﺪ رﺳـﯿﺪ و ﺑـﺎ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ  ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎ را در ﮐﺸﻮر
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺻﺒﺎغ زادﮔﺎن اﻓﺰود :ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﺑﻪ ﻗﺪرت  735ﻣﮕﺎوات در اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺪود  200ﻣﮕﺎوات
ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ  33.5ﻣﮕﺎوات آن در ﺣﺎل ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه اﻧﺮژیﻫﺎی

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ارز و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز و اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ.
** اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ
وزﯾﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ
)اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان( ﺑﺎ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژیﻫﺎی
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ و ﺑﻬﺮهوری اﻧﺮژی ﺑﺮق )ﺳﺎﺗﺒﺎ(  ،آﺑﺎن ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻠﺴﻪای
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﺰوم اﺻﻼح ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺮخﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮق و ارﺳﺎل
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان  ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ
ﺑﺮق ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﺳﺎل  98و ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺗﺒﺎ و ﺗﻮاﻧﯿﺮ
ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﮐﯿﻠﻮ واﺗﯽ )زﯾﺮ 100ﮐﯿﻠﻮوات( در ﺳﺎل  98از
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻮد.
** ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﭘﺬﯾﺮ و ﺑﻬﺮهوری اﻧﺮژی ﺑﺮق )ﺳﺎﺗﺒﺎ( ﻧﯿﺰ آﺑﺎن ﻣﺎه اﻣﺴﺎل در ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﯾﺮان در ﺟﻤﻊ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :در  2ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮوات ﺑﺮق ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ اﻓﺰوده ﻧﺸﺪ و در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮد ،را ﺣﺬف ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق زاده ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در
ﺳﺎل  96ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  95ﺑﯿﺶ از  70درﺻﺪ ﺑﻮد ،اﻓﺰود  :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﺎوﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت ،ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ارز ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺪی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮﻫﺎ ﺷﺪ،
اداﻣﻪ داد :راﻫﮑﺎر ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را آزاد ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺗﺎ
از ﻇﺮﻓﯿﺖ دﺷﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎد و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺻﺎدرات در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮد.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮآوردﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﻨﺖ در
ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﺎزار  10ﺳﻨﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ،
ﺟﺬاﺑﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و ﺻﺎدرات ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪی
وﺟﻮد دارد.

**  60ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺣﻮزه اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﭘﺬﯾﺮ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ اول ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ،
ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ
اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ  10درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮐﺮﻣﺎن،ﯾﺰد و اﺻﻔﻬﺎن از ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد 60 :ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات ﻣﻌﺎدل  60ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺣﻮزه
اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد  ،ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ،ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻀﺎی
اﻧﺠﻤﻦ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ اﯾﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺣﻮزه
اﻧﺮژیﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﯾﺰد ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ،
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاری  ،ﻣﻌﺎون اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎﻧﺪاری و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺮﺗﺒﻂ داﺷﺘﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﺰد در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد :اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ  330روز آﻓﺘﺎﺑﯽ ،رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﭘﺬﯾﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪی را در ﮐﺸﻮر داراﺳﺖ.
ﻣﺤﻤـﺪرﺿﺎ ﺻـﺒﺎﻏﯿﺎن اﻓـﺰود :ﺑـﺮای ﭘﯿﮕﯿـﺮی ﻣﺸﮑﻼت اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ ،ﺑﺎﯾـﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد.
** ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﮐﺸﻮر ﺳﻬﻢ اﻧﺮژیﻫﺎی ﻧﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
اردﮐﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ در اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺎﺑﺶ اﻓﺰود :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ  100ﻫﺰار ﻣﮕﺎوات ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ اﻧﺮژیﻫﺎی ﻧﻮ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار
ﻣﮕﺎوات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﮐﺸﻮر ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﮐﻤﺘﺮ
از  20درﺻﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی در دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اردﮐﺎن درﺑﺎره ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺮژی ﻫﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژیﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق
ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﺳﻮی دوﻟﺖ ،ارزان ﺑﻮدن ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ،ﻟﺤﺎظ ﻧﮑﺮدن
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻮﺳﺎن اﺧﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ دارﻧﺪ.
ﺗﺎﺑﺶ اﻓﺰود :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  96ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژیﻫﺎی ﻧﻮ

ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
ﺑﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.
وی در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اراﺋﻪ وام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در
ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ و اﻣﮑﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز  4200ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را از راﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﻗﺎﺑﻞﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﯾﺰد ﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ
اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ و ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
اﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻔﺎف ﺷﻮد.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻃﺎﻟﺒﯽ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺮژیﻫﺎ در ﯾﺰد ﺑﻪاﻧﺪازهای ﻇﺮﻓﯿﺖ
دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎً در ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود  :درﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﺗﺴﻬﯿﻼت اراﺋﻪﺷﺪه
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم  ،ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ
اﯾﺮان ﻫﻢ  ،آﺑﺎن ﻣﺎه در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ ﻋﻮارض ﺑﺮق ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﻫﺸﺖ درﺻﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ در
ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  98ﺑﻪ 10درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  18ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
اﮐﺒﺮ ادﯾﺐ ﻓﺮ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ )ﺳﺎﺗﺒﺎ( از ﻋﻮارض 70
درﺻﺪ و ﺳﻬﻢ ﺑﺮقرﺳﺎﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ )ﺗﻮاﻧﯿﺮ(  30در ﻧﻈﺮ و ﻧﯿﺰ ﻋﻮارض ﺑﺮق
ﺑﻪﺻﻮرت درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار
ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ،از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﻮرات ﻣﻌﺎف ﺷﻮد ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﻓﺮوش ﺑﺮق ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻋﻮارض ﺑﺮق ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ
ﺑﺮق ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺻﻮرت اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ  ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژیﻫﺎی
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ در ﮐﺸﻮر
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ روﻧﻖ ﯾﺎﺑﺪ.
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