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عالوه بر منابع فراوان سوختهای  ی بیشترین منابع انرژی در دنیاست.ایران از جمله کشورهای دارا

فسیلی مانند نفت و گاز، ایران ظرفیت سرشاری در حوزه انرژیهای تجدید پذیر مانند انرژی بادی، 

گرمایی نیز دارد. همچنین، ایران از اهداف معین و سیاستهای مدونی در  خورشیدی، زیست توده و زمین

انرژی استفاده  حوزهایران در ارتباط با  کلیدر واقع سیاست  .استارتباط با انرژی تجدیدپذیر برخوردار 

بهینه از سوختهای فسیلی و افزایش بهره برداری از انرژی تجدیدپذیر به منظور رفع نیاز روزافزون 

  باشد.   شور به انرژی میک

به عنوان زیرمجموعه وزارت ، سازمان انرژیهای نو ایران )سانا( جدیدبه موجب قوانین و مقررات 

نیروی ایران، با انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق طبق تعرفه 

نماید. مدت  های جدید اقدام به خرید برق از سرمایه گذاران می

سال  22سال بود اکنون به  1 که پیش از ایننیز قرارداد مزبور 

فوق همچنین الزم به ذکر است که تعرفه های افزایش یافته است. 

د. نباش بسته به نوع فناوری نیروگاه مربوطه متغیر می الذکر

می یابند اما این تعرفه ها نسبت تعرفه های مذکور ساالنه تغییر 

به قراردادهای خرید تضمینی که پیش از آن منعقد شده است 

 ل نخواهد شد.اعما

، برای این منظور .استگام نخست در این فرایند ارائه درخواست ثبت پروژه به سانا توسط سرمایه گذار 

-بایست یک شرکت ایرانی به ثبت برسانند چرا که صرفاً اشخاص ایرانی می سرمایه گذاران خارجی می

شود شرکتی ایرانی ی که به موجب قوانین ایران ثبت شرکت توانند نسبت به درخواست ثبت اقدام نمایند.

درصد سهام آن در مالکیت سرمایه گذاران خارجی باشد. سرمایه  522حتی اگر  شود یمحسوب م

شرکتهای ایرانی نمایند که متقاضی آن دسته از توانند اقدام به خرید سهام  گذاران خارجی همچنین می

 ثبت هستند.

الزم به ذکر است که پیش  تقاضای ثبت مجوز ساخت صادر خواهد شد. پس از بررسی شرایط الزم برای

 درصد از سهام سرمایه گذاران خارجی دارای مجوز را انتقال داد. 21توان بیش از  نمی احداثآغاز از 

بایست سه مجوز متفاوت را اخذ نمایند. مجوز محیط زیست،  در مرحله بعد، سرمایه گذاران خارجی می

طی شش ماه پس از صدور مجوز ساخت اخذ  بایداین مجوزها  ه و مجوز زمین.مجوز اتصال به شبک

در صورتی که متقاضی در پایان این دوره موفق به اخذ دو مجوز از سه مجوز  با این حال، شوند.

 مزبور شده باشد این امکان وجود دارد که دوره مذکور تمدید شود.

توانند با سانا قرارداد  که سرمایه گذاران خارجی می صرفاً پس از اخذ مجوزهای سه گانه مزبور است

توجه به این نکته ضروری است که به منظور  خرید تضمینی منعقد نموده و ساخت نیروگاه آغاز شود.

اعمال تعرفه های پیش گفته در ارتباط با قرارداد خرید تضمینی، نیروگاههای زیست توده، زمین گرمایی 

مدت مزبور در ارتباط با نیروگاههای بادی  به بهره برداری تجاری برسد.ماه  92باید طی  آبی کوچکو 

در صورتی که این مواعد پیش از آغاز بهره برداری  باشد. ماه می 51و  22و خورشیدی به ترتیب 

 است اعمال خواهد شد. قابل اجراتجاری به پایان رسیده باشد، تعرفه ای که در آن زمان 
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ن یکی از بازارهای جذاب حوزه انرژیهای تجدیدپذیر بوده و از منابع علیرغم مشکالت موجود، ایرا

 باشد. برخوردار می دولتسرشار انرژیهای تجدیدپذیر و همچنین سیاستهای حمایتی 

ذکر شد، تأسیس نیروگاه در این حوزه مستلزم طی مراحل حقوقی مختلف و اخذ  در باالهمانطور که 

متخصص در حقوقی ، برخورداری از مشاوره کارشناسان اینرواز . می باشدمجوزها و پروانه های الزم 

مؤسسه حقوقی بیان امروز آماده ارائه  در همین راستااین حوزه از اهمیت باالیی برخوردار است. 

  باشد. خدمات الزم به سرمایه گذاران در این حوزه می

 و عزیز خوانندگان نظریات از استفاده اینکه به توجه با

 مقاالت سلسله ادامه و تکمیل در را اینجانب تواند می گرامی

 پیشنهادات و نظریات سواالت، است خواهشمند نماید یاری

 .فرمائید اعالم اینجانب به زیر ایمیل طریق از را خود
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