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 مقدمه:

یت، بلکه به ی موثر نسدر کاهش گرمایش جهاننه گاه تر شده است که انرژی های تجدیدپذیر و کارائی انرژی، دیگر تنها بشر به مرور آ

مچنان بدون خدمات نوین انسانی که ه میلیون هاتازه اقتصادی و نیز فراهم اوردن امکان دسترسی به انرژی برای  منظور ایجاد فرصتهای

انرژی  مرتبط با ی هایدر فناور های اخیر، بخش بزرگی از پیشرفتهاانرژی زندگی می کنند، حیاتی است. در طول دهه گذشته و بویژه سال

منجر به جذب ه و کاهش سریع قیمت ها، به دلیل حمایت سیاستهایی بوده است ک تولیدتجدیدپذیر و همچنین افزایش جهانی ظرفیت 

 صرفه مقیاس شده اند.قابل توجه سرمایه ها و کاهش بیش از پیش هزینه ها از طریق 

برداری پیش از پیش از  دیر زمانی است که در پی گسترش بهره و کشور جمهوری اسالمی ایران نیز از این قبیل سیاست ها بی بهره نبوده

یران همواره در بسیاری ارژی فسیلی می باشد. صحبت از طرح های سرمایه گذاری در منابع انرژی تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به منابع ان

فسیلی می باشد. با این  چرا که این کشور دارای منایع عظیمی از انرژی های از موارد پیرامون صنایع نفتی و گازی این کشور بوده است

 در بازار انرژی های نو هستند. وجود، مقامات ایرانی در حال برنامه ریزی در راستای حضور پر رنگ

نرژی های اکشور ایران از جمله کشورهای دارای اهداف و سیاست های مربوط به حوزه  ،2015سال  در 21بر اساس گزارش رِن 

برداری از  ارتقاء میزان بهره برنامه کالن جمهوری اسالمی ایران استفاده بهینه از منابع انرژی های فسیلی ودر واقع،  تجدیدپذیرمی باشد.

ود منابع گسترده سوختهای عالوه بر وج زافزون انرژی کشور می باشد. زیرامنابع متنوع انرژیهای تجدیدپذیر جهت تامین بخشی از نیاز رو

رمایی گتوده و زمینشید، زیستانرژیهای تجدیدپذیر از جمله باد، خور در منابع دارای پتانسیل فراوان ایران همچنینفسیلی و تجدید ناپذیر 

 .باشدنیز می
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 ا()ساتب 1برق انرژی وری بهره و تجدیدپذیر های انرژی سازمان

قب سیاستگذاریهای وزارت نیرو سازمان انرژیهای نو ایران متعا، بهربرداری از منابع تجدیدپذیر به منظورایران  پتانسیل موجود در اساس بر

ص استفاده از منابع انرژیهای عهده دار پرداختن به این مهم و متولی امر دستیابی به اطالعات و فن آوریهای روز دنیا در خصو 1۳۷۴از سال 

و فروش تضمینی  تجدیدپذیر، پتانسیل سنجی و اجرای پروژه های متعدد )خورشیدی، باد و زمین گرمایی، هیدروژن و بیوماس(،خرید

کشور و  سیاست پژوهی به منظور طرح جامع توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ،رکت بخش خصوصیدپذیر برای جلب مشابرق تجدی

 .بوده استهمچنین آگاه سازی و آموزش های ترویجی در این زمینه 

 بیشتر چه هر استفاده و ریو بهره ارتقاء راستای در و انرژی(( مصرف الگوی اصالح ))قانون  8  ماده اساس بر 1۳95با این وجود، در سال 

 سازمان و( سانا) نوایران ایه انرژی سازمان ادغام از که( ساتبا)برق انرژی وری بهره و تجدیدپذیر های انرژی سازمان تجدیدپذیر، منابع از

 و انرژی وریبهره رتقایا منظور به" سازمان این که است آمده ساتبا تشکیل قانون 1 ماده گرفت. در شکل( سابا) ایران انرژی وری بهره

 و انرژی عرضه وریهبهر افزایش و کشور در الزم هایزیرساخت نمودن فراهم طریق از پاک و تجدیدپذیر منابع از بیشتر هرچه استفاده

در ادامه  .شودمی تشکیل ،"پاک و تجدیدپذیر برق تولید های روش از استفاده و کشور در انرژی مصرف و توزیع انتقال، تلفات کاهش

 از ایتحم جهت در تشویقی های سیاست تدوین آن، مشارکت از حمایت و خصوصی بخش کارگیری به"قانون مزبور آمده است که 

 اهداف تحقق ایبر دولت وظایف انجام و صنعتی سطح در تجدیدپذیر های انرژی از استفاده نمودن عملیاتی بنیان، دانش های شرکت

 .است گرفته قرار تاکید مورد سازمان فعالیت موضوع بعنوان ،"سازمان

و اجرایی توسعه انرژیهای  بعنوان نقطه تمرکز ملی و مرکز هماهنگی فعالیتهای تحقیقاتی ساتبایکی از مهمترین وظایف محوله به سازمان  

مشارکت بخشهای  نیروگاهی باتجدیدپذیر، ایجاد بسترهای مناسب برای مطالعه، اجرای طرحهای پایلوت و طراحی و ساخت پروژه های 

. می باشد ایران های باالی کشور سیلدولتی و غیر دولتی و مهیا نمودن مسیر دستیابی به منابع متنوع انرژیهای نو با استفاده از ظرفیتها و پتان

 سال است که در تیرماه شدهدستیابی به توسعه پایدار اقدامات مهمی در توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر انجام  ی به منظورراستا این در

برق صمیم گرفت که ت ایران وزارت نیرو تاریخ مزبوردر . شاهد به وقوع پیوست  تجدیدپذیر انرژی های رویداد مهمی در زمینه 1۳9۴

د، خریداری نماید ناوت دارتولیدی از منابع انرژی های تجدیدپذیر را بر اساس تعرفه های جدید که با توجه به منابع مختلف نرخ های متف

ر راستای توسعه پایدار از دیگر اقدامات صورت گرفته د. دادسال افزایش  20به  را سال محدود شده بود 5و مدت زمان خرید برق که به 

 ز تجهیزات ساخت داخلمجوزعقد قرارداد به روش بیع متقابل با سرمایه گذاران بخش خصوصی و دولتی با اولویت استفاده ا می توان به

ده است. قابل توجه شمصوب شده اند را اورده  1۳95در زیر نرخ های خرید تضمینی برق از نیروگاه های پاک که در سال  .اشاره نمود

 نیز ثابت می باشند. 1۳96است که نرخ های مزبور برای سال 
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جلب  ساتباسی ، سازمان قانون اسا ۴۴ا اصل و لزوم رعایت و همسویی ب ایرانبا توجه به ضرورت توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در 

یر دولتی قرار غگذاری بخش غیردولتی را از عمده ترین ماموریت های سازمان و دفتر مشارکتهای بخش مشارکت و حمایت از سرمایه

نسبت به دریافت پروانه  یهای ایرانتوانند با تاسیس شرکت در ایران و یا قرارداد مشارکت با شرکتسرمایه گذاران خارجی می .داده است

 احداث و عقد قرارداد تضمینی فروش برق اقدام نمایند.

 سرمایه گذاری در بهره برداری از انرژی های پاک

معایب ای تجدیدپذیر، ه در صورت رونق بخشیدن به انرژی بسیار و اشتغال زایی سوخت های فسیلیالوه بر عواملی مانند نوسانات قیمت ع

زیت مهم انرژیهای مفسیلی همچون افزایش دمای کره زمین، تغییرات آب و هوایی و آلودگی محیط زیست در کنار  استفاده از سوختهای

ین بخش از حوزه ی به اباعث شده است تا رفته رفته توجه ویژه ا ،نو که همان تمام نشدنی و بدون محدودیت بودن منابع تولید آنهاست

سرمایه گذاری در نبال به دولتها نبوده، بلکه سرمایه گذاران داخلی و خارجی متعددی به د منحصر البته این توجهانرژی صورت گیرد. 

 باشند. .. می.بخشهای مختلف این حوزه از قبیل انرژی آبی، بادی، خورشیدی، زمین گرمایی، زیست توده، امواج و جزر و مد و 

یایی این کشور که از و زمین گرمایی در کنار موقعیت خاص جغراف برخورداری بسیار زیاد کشور ایران از منابع انرژی خورشیدی، بادی

مایه گذاری در بخش انرژی های آن به عنوان پل بین آسیا و اروپا نام برده می شود، ایران را تبدیل به یکی از بهترین کشورها به منظور سر

لیه ایران، بازار انرژی عخش مهمی از تحریم های اقتصادی عالوه بر موارد فوق، در پرتوی انعقاد برجام و برچیده شدن ب پاک کرده است.

رمایه گذاران خارجی سهای پاک ایران به یکی از جذابترین مقاصد به منظور سرمایه گذاری تبدیل شده است و در حال حاضر بسیاری از 

ی تجدیدپذیر و پتانسیل اقسام انرژی ها در ادامه توضیحاتی در خصوص به منظور حضور پر رنگتر در این بازار در حال رقابت می باشند.

 در این زمینه ارائه خواهد گردید. کشور ایران
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 نهاتانسیل موجود در ایران برای بهره برداری از آو پ انرژیهای تجدیدپذیر

 2انرژی خورشیدی

میزان  با این حال، زمین است.انرژی خورشیدی مهمترین منبع انرژیهای تجدیدپذیر و به عبارتی منبع اصلی تمام انرژیهای موجود در 

کشورهایی که به صورت  است.  یکی از دریافتی از خورشید در تمام نقاط جهان یکسان نبوده و در برخی کشورها این میزان بیشتر انرژی

ی در ایران قریب های آفتاببا توجه به اینکه تعداد روزباالیی بهره مند از انرژی حاصل از تابش نور خورشید می باشد کشور ایران است. 

ا رفیت باال در ارتباط بتوان از وجود ظ می کیلووات ساعت بر متر مربع است 5،5الی  ۴،5باشد که متوسط تابش در آنها  روز می ۳00به 

  گفت.این نوع از انرژی در ایران سخن 

 

یدی، سیستمهای حرارتی خورش مختلف نیروگاههایامکان تأسیس حوزه های فعالیتی مانند  فرصت هایی بی نظیری دردر این راستا  

ختمان، آب فتوولتاییک و برخی دیگر از سیستمهای غیرنیروگاهی خورشیدی مانند آبگرمکنهای خورشیدی، گرمایش و سرمایش سا

 در کشور ایران موجود می باشد.شیرین کن خورشیدی، خشک کن خورشیدی، اجاق خورشیدی و کوره خورشیدی 
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 3دهانرژی زیست تو

د. به موجب باش که تعاریف متعددی از آن ارائه شده است انرژی زیست توده میانرژیهای تجدیدپذیر  اقسام مهمیکی دیگر از 

ماندها و زائدات ، زیست توده عبارت است از اجزا قابل تجزیه زیستی از محصوالت، پساتحادیه اروپا ۷۷/2001العمل شماره دستور

نواع منابع زیست توده ااز  ، جنگلها و صنایع وابسته و همچنین زائدات صنعتی و شهری قابل تجزیه.دامی( کشاورزی )شامل مواد گیاهی و

ایی و کشاورزی و میتوان به پسماندهای جامد، فاضالبهای شهری، زائدات کشاورزی و جنگلی، فضوالت حیوانی، پسماندهای صنایع غذ

 محصوالت انرژی زا اشاره کرد.

 

توان از طریق تبدیل  ، مینمیلیون نفری آ 80با توجه به جمعیت قریب به  توجه به حجم عظیم تولید موارد مزبور در ایرانبدیهی است با  

استا فناوریهایی در این ر انرژی همچون برق، سوخت و حرارت، بخش مهمی از انرژی کشور را تأمین کرد. به انواع مختلفی از آنها

 810دهد حدود ان میمطالعات نش رمو شیمیایی و فناوریهای مربوط به احتراق قابل استفاده هستند.همچون فناوریهای بیو شیمیایی، ت

 وجود دارد. ایران کشور در مگاوات پتانسیل برای تولید انرژی از منابع زیست توده
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 4)ژئوترمال( انرژی زمین گرمایی

ر مناطق آتشفشانی و زلزله داشاره کرد. این نوع از انرژی که بیشتر  توان به انرژی زمین گرمایی انرژیهای تجدیدپذیر می از دیگر اقسام

ز مزیتهای این ای خورشیدی است که در طول هزاران سال در زمین ذخیره شده است. یکی تمرکز شده است نشأت گرفته از انرژخیز م

ن عدم نیاز به هرگونه ؛ همچنیبهره برداری استنوع از انرژی این است که به فصل، زمان و شرایط خاصی محدودیت ندارد و همواره قابل 

 باشد. سوخت و نداشتن آالیندگی از ویژگیهای عمده نیروگاههای زمین گرمایی می

 

 

واقع در  قه مشکین شهرمنطقه مستعد در کشور ایران به منظور بهربرداری از انرژی زمین گرمایی شناسایی شده است که فقط در منط 15 

، با مین گرمایی ایراننخستین نیروگاه زمگاواتی حرارتی برآورد می گردد.  1250مگاوات الکتریکی و  250ظرفیت مخزن  ،استان اردبیل

 زمین گرمایی می از منابع انرژی .وارد مدار شود 1۳96ین شهر واقع شده است قرار است در سال که در شهر مشک مگاوات، 55قدرت 

 ت فشار، تخته سنگهای خشک داغ و مواد مذاب اشاره کرد.توان به منابع آب داغ، بخار خشک، تح
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 5بادیانرژی 

 کتریسیته به کار گرفته میگیرد که به منظور تولید ال استفاده از انرژی بادی از طریق توربینهای بادی صورت می یرایج به صورت امروزه

ا توجه به وجود مناطق محور عمودی قابل تقسیم هستند. بتوربینهای بادی اغلب به دو دسته توربینهای محور افقی و توربینهای شوند. 

از این توربینها در ایران  بادخیز در ایران، بستری مناسب جهت گسترش بهره برداری از توربینهای بادی فراهم است و از همین رو استفاده

 باشد. رو به افزایش می

 

زار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر اشاره کرد که در برنامه پنجم توسعه نصب پنج هتوان به این نکته  در اهمیت این نوع از انرژی در ایران می 

لعات انجام شده بر اساس مطا مگاوات برای توسعه انرژی بادی در نظر گرفته شده است. ۴500هدفگذاری شده است که از این میزان 

 است.مگاوات برآورد شده  1۴0000پتانسیل فنی انرژی بادی در کشور ایران بیش از 

 قوانین و مقررات مربوط به انرژی های تجدیدپذیر

همانطور که در فوق اشاره گردید کشور ایران برخوردار از پتانسیل عظیمی در ارتباط با منابع انرژی تجدیدپذیر می باشد. با این وجود 

نیازمند سرمایه گذاری مالی است. در این راستا و بهره مندی از پتانسیل مزبور و دست یابی به اهداف مقرر شده در سیاست ها و قوانین  

به منظور سرعت بخشی به روند تولید انرژی تجدیدپذیر، مقامات دولتی ایران قوانین و مقررات سرمایه گذاری را تسهیل کرده و برای 

                                                           
5 Wind Power 
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ن و سیاست های مزبور در قوانی. تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش انرژی های پاک مشوق هایی را در نظر گرفته است

با توجه به جنبه های مثبت زیست محیطی و صرفه جویی های ناشی از  نیروگاه های پاک ایجاد هر چه بیشتر  و حمایت تشویق راستای

ز مربوط به تشویق و حمایت اقوانین و مقررات  جمله از می باشند.عدم مصرف منابع انرژی فسیلی  بوسیله سرمایه گذاری در این بخش 

 می توان به موارد زیر اشاره نمود: سرمایه گذاری در ایجاد نیروگاه های پاک در ایران

 با یا رأسا، عاونیت یا خصوصی بخش تقاضای به بنا است مجاز نیرو توسعه وزارت سوم برنامه قانون 122 ماده ب مطابق با بند 

 مجوز اشد،ب محیطی زیست و اقتصادی فنی، توجیه دارای آنها تقاضای و بوده کافی مالی توان دارای که خارجی مشارکت

 و ارز به مزبور شرکتهای درآمدتبدیل به مربوط تسهیالت ازجمله شرایط و کند صادر برق تولید و نیروگاه احداث برای الزم

 کند. اعالم و مشخص را واحدها گونه این برق خرید تضمین

  شده داده اجازه نیرو توزار تابعه و وابسته شرکتهای و توانیر شرکتقانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به  1۳۳بر اساس ماده 

از  خرید اولویت اب پاک و انرژیهای نو های انرژی منابع از تولیدی برق تضمینی خرید بلندمدت انعقاد قراردادهای به نسبت

 مگاوات 25000 تا قبر تولیدی توان افزایش به نسبت  است مجاز نیرو وزارت بعالوه، نمایند. اقدام تعاونی و خصوصی بخشهای

 به یا و تابعه یشرکتها داخلی منابع و یا خارجی و داخلی از اعم خصوصی و تعاونی عمومی، گذاری بخشهای سرمایه طریق از

نتقال او ساخت، بهره برداری و  (BOO)و تصرف  برداری بهره ساخت، جمله از گذاری سرمایه متداول روشهای صورت

(BOT) .اقدام نماید 

 پنجم و هارمچ برنامه در شده تنفیذ و سوم برنامه در مصوبدولت  مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون 62 بر اساس ماده 

 نیروگاهها وسطت تولیدی برق انرژی شده تا مکلف نیرو کشور، وزرات نیروی دولت ایران وزارت اجتماعی - اقتصادی توسعه

تولیدی توسط  قنماید. در ماده مزبور برای بر خریداری تضمینی قیمتهای با را و دولتی خصوصی بخشهای تولیدکنندگان و

 نو نرخ ویژه ای در نظر گرفته شده است. های انرژی منابع از دولتی غیر بخشهای

  مجوز مبنای بر رونی دولت مقرر می کند که وزارت مالی مقررات تنظیم قانون 62 ماده اجرایی العمل دستور 5همچنین، ماده 

 و گسیل تولید برای فنی شرایط رعایت نحوه. نمود خواهد اقدام برق خرید بلندمدت قرارداد مبادله به نسبت شده، صادر احداث

 تولیدکننده دارخری بین حاکم مالی و حقوقی شرایط کلیه نیز و برق تحویل نقطه مشخصات ،(محلی یا سراسری) شبکه به برق

 .شد خواهد درج قرارداد در

 دولت، از هره برداریب پروانه دارای تولیدی واحدهای مالیات مشول ایران، درآمد مستقیم های مالیات قانون 1۳2 ماده طبق بر 

 به یافته توسعه مترک مناطق در و سال چهار مدت به و%(  80)  درصد هشتاد میزان به استخراج یا برداری بهره شروع تاریخ از

 هستند. معاف قانون این( 105) ماده موضوع مالیات از سال ده مدت به و%(  100)  صد در صد میزان

  منابع از استفاده گسترش از حمایت منظور به است موظف نیرو وزارت انرژی مصرف الگوی قانون اصالح 61بر اساس ماده 

 زائدات و ضایعات بر مشتمل) توده و زیست آبی گرمایی، زمین خورشیدی، بادی، انرژیهای شامل تجدیدپذیر انرژی،
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 طریق از امور، این تجمیع و تسهیل هدف با و( بیومس و بیوگاز صنعتی، دامی، شهری، فاضالب و ها زباله جنگلی، کشاورزی،

 نماید. اقدام تجدیدپذیر منابع از برق غیردولتی تولیدکنندگان از تضمینی خرید مدت بلند عقد قرارداد به نسبت ربط ذی سازمان

  و پاک  یدپذیرو عرضه انرژی های تجد یدمکلف است نسبت به توسعه، تول یرووزارت نقانون هوای پاک  19مطابق با ماده

 یدپذیرنرژی های تجدبرق کشور از ا یازمورد ن ظرفیت ساالنه یش%( افزا ۳0درصد)  یکه حداقل س یدبه نحوی اقدام نما ینهبه

 شود. ینمتأ

  یناز اجراء ا %( خالص وجوه حاصل ۳0درصد )  یسقانون هدفمند کردن یارانه ها دولت مکلف شده است که  8براساس ماده 

ر فناوری واحدهای اصالح ساختا وجوه اداره شده برای یاو  یالتسود تسه یارانه یا بالعوض، قانون را برای پرداخت کمکهای

 هزینه نماید. یدپذیرتجد منابع برق از یدبهره وری انرژی، آب و توسعه تول یشدر جهت افزا یدیتول

  یطرحها یجراااز منابع الزم جهت  یبخش ینتأم یدولت موظف است براقانون حمایت از صنعت برق کشور  5مطابق با ماده 

در بودجه  ساعت برق را اتیلووو پاک عوارض مصرف هر ک یدپذیربرق تجد تولید و ییروستا یشبکه ها یتوسعه و نگهدار

د آن صرفاً صو صد در  یزکل کشور وار ینزد خزانه دار یرشرکت توان حساب . وجوه حاصل شده بهیدنما ینیب یشساالنه پ

 شود. یم هزینه مذکور یطرحها یبابت کمک به اجرا

  یتا اولوو پاک ب یدپذیرتجد یروگاههایدولت مکلف است سهم نقانون برنامه پنجساله ششم توسعه  50مطابق با ماده 

نون برنامه به حداقل قا یاجرا یانرا تا پا یداخل یت( با حداکثر استفاده از ظرفیو خارج ی)داخل یردولتیبخش غ گذارییهسرما

 برق کشور برساند. یتظرف( %55درصد)پنج

، قانون رفع موانع تولید 95ل در قانون بودجه سا ، برای نمونهعالوه بر موارد اشاره شده در باال انواع حمایت ها و تشویق های دیگری نیز

 وجه قرار گرفته است.برای متقاضیان سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر مورد ت رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ...،

ت برای نصب در و تجهیزا حمایت هایی از قبیل اینکه دارندگان پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر در صورتی که نیاز است قطعات

سماند مورد نیاز نیروگاه های پاستفاده کنند؛ یا اینکه نیروگاه خود را از خارج ایران وارد نمایند می توانند از معافیت یا تخفیف گمرکی 

 اشاره کرد که اصل ین امراز جمله موارد قانونی مهم دیگر باید به ا نها تحویل داده خواهد شد.به صورت رایگان به آ توده زیست انرژی

 سوی از( فیپا) خارجی گذاری سرمایه تشویق و حمایت قانون مطابق گذاری متقاضیان احداث نیروگاه پاک در ایران سرمایه سود و

 سوی از یروگاه پاکنگذاری به منظور احداث  در واقع، اگر سرمایه .گردد می تضمین فنی و اقتصادی کمکهای و گذاری سرمایه سازمان

حمایت  قانون)) حمایتهای مشمول الزم مجوزهای کسب صورت در باشد گرفته صورت خارجی منشا با سرمایه با یا خارجی گذار سرمایه

 : از عبارتند حمایتها این جمله از گرفت. خواهد قرار ((خارجی گذاری سرمایه و تشویق

 خارجی گذار سرمایه خصوص در ملی رفتار اصل اجرا. 1

 غرامت مناسب پرداخت با هم آن عمومی منافع جهت به مگر سرمایه کردن و ملی مالکیتسلب  عدم به تعهد. 2

 از ایران گذاری سرمایه از حاصل و سود  سرمایه مانده باقی خارجی، سرمایه انتقال . امکان۳ 
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 ایران دادگاههای یا مذاکره طریق از اختالفات و فصل حل امکان. ۴

 ایجاد نیروگاه پاکمجوز برای  صدور و درخواست مراحل

جوزهای الزم می ممختلف و اخذ از انرژی های تجدیدپذیر مستلزم پیمودن مراحل  بهره برداریطبیعتا ایجاد یک نیروگاه پاک جهت 

 ر می باشد: از قرار زی، مراحل درخواست و صدور مجوز برای ایجاد نیروگاه های پاک ساتبابر اساس اطالعات سازمان  باشد. 

 

ن نوع، ظرفیت ر آدهمراه نامه درخواست کتبی که  نخست متقاضیان احداث نیروگاه های پاک باید کار برگ های مربوطه بهدر مرحله 

... را به  وروگاه نظیر اساسنامه، و مشخصات ساخت نیمشخص شده است بانضمام مستندات مربوط به شرکت و محل احداث نیروگاه 

ث نیروگاه می باشد، الزم جهت احدا مرحله بعدی مربوط به اخذ مجوزهای ،فت پروانه احداثپس از دریا سال نمایند.ار ساتباسازمان 

رفیت نیروگاه در مجوز محیط زیست از سازمان محیط زیست ایران دریافت می گردد. جهت دریافت مجوز اتصال به شبکه با توجه به ظ

ستفاده از زمین امجوز  ،داث نیروگاه مراجعه شود و در نهایتای محل اححال احداث باید به شرکت توزیع برق یا شرکت برق منطقه 

 .دصادر خواهد گردی ساتبابر اساس پروانه احداث نیروگاه و معرفی نامه سازمان  سازمان امور اراضی ایران توسط

خواهد شد  ساتبا منعقد توسطپس از اخذ مجوزهای محیط زیست، اتصال به شبکه و استفاده از زمین، قرارداد خرید بلند مدت با متقاضی 

ماه برای انواع  ۳0غاز نماید. مدت زمان عملیات اجرایی احداث نیروگاه حداکثر دوره احداث نیروگاه را آ تا متقاضی عملیلت اجرایی

حداکثر  ماه برای انواع بادی و بازیافت تلفات حرارتی در فرایندهای تولید صنعتی و 2۴زیست توده، زمین گرمایی و ابی کوچک، حداکثر 
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در مرحله اخر، پس از احداث و بهره برداری از نیروگاه، خرید تضمینی برق  ماه برای انواع خورشیدی از زمان ابالغ قرارداد می باشد. 15

کلیه پرداختها بر اساس صورت حساب ارائه شده توسط متقاضی، بصورت ریالی و ماهانه صورت اساس مفاد قرارداد انجام شده و  بر

مجوز استفاده از خطوط و جریانهای انتقال آب برای و مجوز تخصیص آب و حریم بستر عالوه بر موارد فوق، دریافت  ت.خواهد گرف

 نیز الزم می باشد.در نیروگاههای زیست توده مبتنی بر زباله مجوز استفاده از زباله  و  نیروگاههای برق آبی کوچک

 تهیه اراضی مورد نیاز برای احداث نیروگاه

 به که آنجایی ازاشد. یکی از مهمترین مراحل در سرمایه گذاری و احداث نیروگاه پاک تهیه زمین مناسب به منظور ساخت نیروگاه می ب

 بودن مشخص کورمذ طرح ملزومات از یکی ، شود داده تحویل ساتبا به نیروگاه احداث طرح که است الزم مجوز صدور تقاضای هنگام

 استانداردهای با را دهش معرفی زمین ساتبا که منظور بدین کند نیروگاه احداث به اقدام آنجا در تا دارد تصمیم متقاضی که است زمینی

 چنانچه بارتیع به کند مشخص را زمین محدوده و نوع متقاضی که است الزم احداث مجوز صدور تقاضای از پیش لذا دهد تطبیق خود

 معرفی ساتبا به را آن باید باشد ملی اراضی جزو زمین وچنانچه دهد انجام قبل از را مقتضی ترتیبات ، است خصوصی امالک جزو زمین

 از مخصوصی نامه معرفی باشد، ملی اراضی جزو زمین چانچه ، نیروگاه احداث مجوز صدور از پسساتبا  رویه در که است گفتنی .کند

. دهد تحویل مربوطه دارها به را مذکور نامه معرفی ، زمین آن به مربوط قانونی اقدامات انجام برای متقاضی تا شود می صادرساتبا  طرف

 محیط مجوز دریافت منظور به برای مثال و شود می صادر ادارات به ارایه برای که است اختصاصی نامه معرفی تنها اینساتبا  رویه براساس

 .بگیرد صورت اقدام نیروگاه احداث مجوز همان طبق باید صرفا شبکه به اتصال مجور و زیست

اشد می توان از بدر ارتباط با بحث زمین برای احداث نیروگاه باید توجه شود که در صورتیکه زمین مورد نظر دارای مالک خصوص 

نظر تی که زمین مورد طریق خرید یا اجاره و یا حتی مشارکت نسبت به احداث نیروگاه پاک در زمین مربوطه اقدام نمود. اما در وضعی

 یاءو اح ینحوه واگذار یونقان یحهاصالح ال یقانون یحهالبرای احداث نیروگاه از اراضی ملی باشد باید به قوانین و مقرراتی از قبیل ))

 یکشاورز یطرحها یبرا یو دولت یمنابع مل یاراض یدستورالعمل ضوابط واگذاریران(( و ))ا یاسالم یدر حکومت جمهور یاراض

 زی(( دقت نمود.یرکشاورو غ یدیتول

، مؤسسه در ایران سرمایه گذاری و احداث نیروگاه های پاکدر این راستا و نظر به اهمیت بهره مندی از مشاوره تخصصی حقوقی در 

توان به مشاوره حقوقی  یمنماید. از جمله این خدمات  حقوقی بیان امروز خدمات قابل توجهی را به سرمایه گذاران حوزه انرژی ارائه می

رمایه گذاری از جمله سراهنمایی به منظور ورود به این بخش از صنعت ایران، توضیح و بسط قوانین و مقررات مربوطه، اخذ مجوزهای و 

متر مجوز زمین مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی، مجوز اتصال به شبکه برق، مجوز محیط زیست و از همه مه

و توزیع خدمات و  فعالیت از سازمان انرژیهای نو، همراهی در انعقاد قراردادهای خرید تضمینی برق برای احداث نیروگاه، گواهی

 محصوالت اشاره کرد.
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ائل گوناگونی توجه باید به مس ، همانند سایر بخش های سرمایه گذاری،تجدیدپذیر در ایران بخش انرژی هایهنگام سرمایه گذاری در 

 ، مسائلی از قبیل:اهمیت می بخشداز مشاوره تخصصی حقوقی را  نمود، امری که اهمیت بهرمندی 

  ذاری در نیروگاههای گسرمایه پروانه احداث و قرارداد خرید تضمینی برق از سوی متقاضیان انتقالبر اساس قوانین و مقررات

امتیازات خواهد  ممنوع بوده و در صورت کشف، موجب ابطال کلیه مجوزها و رضایت سازمان ساتبابدون  تجدیدپذیر در ایران

عالم آمادگی برای اتا مرحله بعد از  مبادله قرارداد خرید تضمینی برقپس از صدور پروانه احداث و یا . همچنین اینکه شد

 درصد سهام شرکت دارنده پروانه ممنوع می باشد. 25شروع بهره برداری انتقال بیش از 

 مل می نماید لذا عبه اینکه سانا سازمانی دولتی است و در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر سازمان های دولتی  با توجه

ر و پاک صادر می هرگونه مجوز، تائیدیه و...که در رابطه با سرمایه گذاری بخش غیردولتی در زمینه انرژی های تجدیدپذی

. بر این اساس کلیه بوده و صرفاً برق تولیدی از نیروگاه را خریداری خواهد نمودنماید در چارچوب مقررات و ضوابط دولتی 

لی، احداث و بهره مسئولیت امکان سنجی، پتانسیل سنجی، ارزیابی منبع انرژی، طراحی، انتخاب و تامین تجهیزات، تامین ما

اشد . سازمان انرژی های بعهده سرمایه گذار می ببرداری از نیروگاه، تولید برق و حفاظت فنی، مالی و جانی دوره بهره برداری 

ر رابطه با تجهیزات دنو ایران هیچگونه تضمین و مستندات مشابه بابت دریافت تسهیالت از بانکها صادر نخواهد نمود.همچنین 

 .انتخاب شده برای احداث نیروگاه هیچ تائیدیه ای از سوی این سازمان صادر نخواهد شد

  زیست ای انواعماه بر ۳0لت شروع بهره برداری تجاری از نیروگاه های موضوع قرارداد طی حداکثر زمان احداث و مهمدت 

 حداکثر و صنعتی ایه فرآیند در حرارتی تلفات بازیافت و بادی انواع برای ماه 2۴ ،حداکثر کوچک آبی و گرمایی زمین توده،

 .دباش می قرارداد عقد زمان از خورشیدی انواع برای ماه 15

  ت پروژه، مجوز مجوزهای صادره برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر حداکثر شش ماهه بوده و در صورت عدم پیشرفاعتبار

 .صادره باطل خواهد شد

 با صرفا وزهامج اخذ خصوص در بود و سانا خواهد متقاضی احداث نیروگاه هزینه به و عهده بر تماما الزم مجوزهای اخذ 

 پرداخت. خواهد متقاضی کمک به ها نامه برخی صدور

 بود. خواهد ایران اسالمی جمهوری قوانین حیث هر از قراداد بر حاکم قانون 

 و محیطی زیست ماعی،اجت تامین و کار مالیاتی، جمله از قوانین تمامی به نسبت فروشنده برق، تضمینی خرید قرارداد امضا با ...

 بود. نخواهد خریدار برعهده فوق قوانین نقض خصوص در مسئولیتی گونه هیچ و نتیجتا شد خواهد فرض مطلع

  محیط مجوز یا شبکه به اتصال مجوز لغو، فروشنده داراییهای ومصادره توقیف حکم، فروشنده ورشکستگی از قبیل موارددر 

رید قرارداد خ فسخخطر  1۳۳۷ مصوب مداخله منع قانون ممنوعیتهای جزو فروشنده شود مشخص که صورتی در، زیست

 .وجود دارد تضمینی برق

 خدمات حقوقی مربوطه

بر اساس ظرفیت هائی که نسبت به توانمندی  سرمایه گذاری در نیروگاه های تجدیدپذیر ایرانالزم است متقاضیان  باالت ابا عنایت به نک

ها امکان بهره مندی ازمنافع قرارداد اقدام نمایند در غیر این صورت نه تن و با آگاهی کامل از قوانین و مقررات احداث آن اطمینان دارند
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خرید تضمینی برق را از دست خواهند داد بلکه این موضوع به عنوان امتیاز منفی در صدور پروانه و قراردادهای احتمالی بعدی آنها در 

 .خواهد شد هاییو موجب محدودیت نظر گرفته

د نیاز به منظور مور، بحث اراضی پاکسرمایه گذاران در تأسیس نیروگاههای  اصلی به عنوان مثال یکی از مسائل مهم و دغدغه های

اع و همچنین اراضی باشد. در این راستا آشنایی با انواع زمین از جمله اراضی دولتی، خصوصی مفروز، خصوصی مش می احداث نیروگاه

ن حوزه باید از انواع مضاف بر این، سرمایه گذاران ایموقوفه و همچنین ریسکهای مربوط به استفاده از هرکدام از آنها ضروری است. 

ند نیز آگاهی یابند. توجه به این نکته توانند در ارتباط با این زمینها منعقد نمای قراردادهایی که بسته به تابعیت ایرانی یا غیر ایرانی خود می

ذاری به شدت گهای مزبور، ریسک حقوقی سرمایه ضروری است که در صورت تصمیم گیری ناآگاهانه و اشتباه در هرکدام از زمینه 

ایین آوردن میزان ریسک سرمایه پافزایش می یابد. عالوه بر این، اطالع یافتن از سابقه ثبتی و معامالتی زمین مد نظر نیز به طور اساسی در 

ل طرح باشد صرفاً بخش با اراضی مد نظر قاب مباحث فوق الذکر عالوه بر امر تغییر کاربری که ممکن است در ارتباطگذاری مؤثر است. 

قی مجرب آنها حقو مشاورکوچکی از دغدغه های سرمایه گذاری در این حوزه است که میتوان با مدیریت صحیح و بهره گیری از یک 

 را رفع نمود و به شیوه صحیح وارد بازار انرژی ایران شد.

مناسب و استفاده از  تیریتواند با مد یباشند که م یم نهیزم نیدر ا یگذار هیسرما یها یاز نگران یتمام مسائل فوق فقط بخش کوچک

 ریدپذیتجد یها یباتجربه در حوزه انرژ یا یمشاور حقوق ی. محمد رحمانردیبا تجربه، مورد توجه قرار گ یو مشاور حقوق لیوک کی

به حداقل  یو کمک به آنها برا ریپذ دیتجد یها یمربوط به انرژ یگذاران در همه جنبه ها هیبه سرما مکباشد که به منظور ک یم

 الزم برخوردار است. یحوزه مواجه شوند، از تجربه و امادگ نیکه ممکن است در هنگام ورود به ا یرساندن خطرات

************ 

تواند  یم یو گرام یزخوانندگان عز یاتاستفاده از نظر ینکهبا توجه به ا

خواهشمند است  یدنما یاریو ادامه سلسله مقاالت  یلرا در تکم ینجانبا

اعالم  ینجانببه ا یرز یمیلا یقخود را از طر یشنهاداتو پ یاتسواالت، نظر

 .یدفرمائ
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