
درصدی نرخ پایه خرید  ۴۰های تجدیدپذیر توسط وزیر نیرو ابالغ شد. افزایش های خرید تضمینی برق نیروگاهمصوبه جدید شرایط و نرخ
 .ترین موارد مورد توجه این مصوبه استمگاوات و تغییر پله مربوط به مولدهای خورشیدی از جمله مهم ۱۰تضمینی برق با ظرفیت منصوبه 

، ۱۴۰۰/۰۲/۲۵مورخ  ۱۴۰۰/۱۵۲۲۴/۲۰/۱۰۰مصوبه جدید وزیر نیرو به شماره ( ۲الملل ساتبا، براساس بند )عمومی و امور بینبه گزارش دفتر روابط
های نرخ ۱,۴مگاوات، با نرخ معادل  ۱۰های تولید برق تجدیدپذیر با ظرفیت منصوبه تا حداکثر انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق از ظرفیت

 .باشدبالمانع می( ۲و رعایت شرایط بند) ۱۳۹۸/۰۷/۲۰مورخ  ۹۸/۳۳۵۶۰/۲۰/۱۰۰موضوع مصوبه شماره 
مگاوات باشد، ساتبا مجاز به انعقاد قرارداد خرید تضمینی ( ۱۰که ظرفیت نیروگاه کمتر از ده )مطابق آخرین مصوبه ابالغی وزیر نیرو، درصورتی

 .باشدبرق براساس ارقام جداول زیر می

 

 هاانواع نیروگاه دیفر
 نرخ پایه خرید تضمینی برق

 ساعت()ریال بر کیلووات

 زیست توده* ۱

 ۵۶۷۰ لندفیل

 ۷۳۵۰ سایر فرآیندهای زیستی)بیوشیمیایی( از جمله: هاضم بیهوازی

 ۷۷۷۰ سازی و پیرولیزسوزی، گازیکلیه فرآیندهای حرارتی)ترموشیمیایی( از جمله: زباله

 ۷۶۴۴ مزرعه بادی)با ظرفیت ده مگاوات و کمتر( ۲

 ۸۹۱۸ مزرعه خورشیدی )با ظرفیت ده مگاوات و کمتر( ۳

 ۸۹۱۸ زمین گرمایی )شامل حفاری و تجهیزات( ۴

 ۵۲۷۸ تولید برق از بازیافت تلفات حرارتی در فرآیندهای صنعتی ۵

۶ 
 آبی کوچک

 مگاوات و کمتر( ۱۰)به ظرفیت 

 ۶۹۱۶ ای یا جریانی(ها )رودخانهبر روی رودخانه

 ۵۹۱۵ بر روی خطوط لوله انتقال آب و فاضالب و تاسیسات جانبی سدها )پای سد و خطوط انتقال(

 ۸/۹۰۰۴ های سوختیسامانه پیل ۷

 ۲۹۱۲ های انبساطیتوربین ۸

 

جدول فوق( دو برابر  ۱توده )ردیف های زیستآوریشهرها، نرخ پایه خرید تضمینی برق از فنهای ساحلی و کالنبه منظور رفع مشکالت زیست محیطی در استان
 .گرددتعیین می

 



 مولدهای مختص مشترکین برق تا سقف ظرفیت انشعاب ردیف
 نرخ پایه خرید تضمینی برق

 ساعت()ریال بر کیلووات

 ۱۰۳۷۴ بادی با ظرفیت یک مگاوات و کمتر ۱

 خورشیدی ۲
 ۱۲۷۴۰ کیلووات و کمتر ۲۰۰با ظرفیت 

 ۱۴۵۶۰ کیلووات و کمتر ۲۰با ظرفیت 

 

کیلووات و کمتر به  ۱۰۰، پله مربوط به مولدهای خورشیدی با ظرفیت ۱۴۰۰/۰۲/۲۵مورخ  ۱۴۰۰/۱۵۲۲۴/۲۰/۱۰۰مصوبه وزیر نیرو به شماره  ۱-۲بند ( ۲براساس تبصره )
 .یابدکیلووات و کمتر تغییر می ۲۰۰

باشد. بدیهی است تسویه مانده طلب های تخصیصی ساتبا میبودجهبعالوه، مطابق همین بند، حداکثر پرداخت نقدی صورتحساب ها در هر دوره، متناسب با 
ل منابع فروشنده برق تجدیدپذیر توسط وزارت نیرو )ساتبا( بصورت نقدی مشروط به دریافت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده از دولت و یا حصو

ها و مطالبات دولت )سماد(، ه مطالبات با ثبت در سامانه مدیریت اطالعات بدهیتخصیصی دیگر خواهد بود. در عین حال، کما فی السابق مانده پرداخت نشد
سناد خزانه جزو مطالبات بخش خصوصی از دولت و قابل وصول بروش های متداول از جمله تهاتر بدهی با دولت، حواله سوخت صرفه جویی شده، اوراق مالی، ا

 .و ... می باشد
های بادی، مشمول اعمال ضریب های موضوع این مصوبه بجز نیروگاهاست، مطابق این بند، مبلغ تعرفه برای کلیه نیروگاه -۳-۲از دیگر موارد مهم این مصوبه بند 

باشد. در خصوص درصد می ۶۰باشند. این ضریب برابر های هشتم، دوازدهم و شانزدهم میسه پله کاهش نرخ خرید )پس از اعمال کلیه ضرایب( در ابتدای سال
 .های بادی مطابق مصوبات قبلی عمل خواهد گردیداهنیروگ

مگاوات،کما فی السابق به صورت دوره ای نسبت به برگزاری مناقصه بر اساس  ۱۰شایان ذکر است ساتبا برای تشویق متقاضیان احداث نیروگاه با ظرفیت باالی 
 .نمایدالذکر اقدام میسقف جدید اعالمی در مصوبه فوق

 .گرددمصوبه مذکور جایگزین می ۱ای آئین نامه تحویل سوخت صرفه جویی شده، مکانیزم مناقصه یاد شده با روش مورد اشاره در بند درصورت تصویب و اجر


