
 9314 ستانتابو  بهار ،7شمارة ،و دوم دوره جدید، سال بیست )دانش وتوسعه سابق(دانشنامه حقوق اقتصادی دوفصلنامه

 

بررسی اسناد باالدستی و قوانین و مقررات مرتبط با تولید 

 تجدیدپذیر در ایران یهایانرژبرق با استفاده از 

 
 1اعظم قزلباش

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه 
 فردوسی مشهد

  2محمود هوشمند

 گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهداستاد 

 3سید مهدی نعمتی خیرآبادی

 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه عدالت
 

 39/9/9313تاریخ پذیرش                91/1/9312تاریخ دریافت  

 

 چکیده

بها ، بهرق صهنتت زمینهه در موجهود یهانامههآیین  و باالستی، قوانین اسناد بررسی کلیه از پس این مقاله در
برتهر،  یهامشهوق یاجهرا و تطهاب  یبهرا حقوقی مربوطه، بستر هاییتحما و یدپذیرهاتجد حوزه بر تأکید
 که یجدید قوانین و دارند به اصالح نیاز که مناسب، قوانینی قوانین آن نتیجه در. گرفت قرار بررسی مورد

کهه در زمینهه حمایهت از نتایج به دست آمهده حهاکی از آن اسهت همچنین . شد شود، شناسایی تدوین باید
دستورالتمل موارد مرتبطهی  3آئین نامه و  1قانون،  97سیاست کلی،  3تولید برق توسط بخش خصوصی در 

. برداشهت نههایی از تحقیه ، زمینهه را بهرای پیشهنهاد تفصیل مورد بحث قرار گرفتهه اسهت وجود دارد که به
 فراهم خواهد نمود.  هادستورالتملو  اهنامهحذف، تدوین، تنفیذ، تمدید و اصالح قوانین، آئین 

 

 .و مقررات قوانینبخش خصوصی، تجدیدپذیر، تولید برق،  یهایانرژ :هاواژهکلید

 JEL: L14, Q42طبقه بندی 
________________________________________________________________ 

   a.ghezelbash@stu-mail.um.ac.ir   نویسنده مسئول: -9

2- m-hoshmand@um.ac.ir     

3- Mahdi.Nemati@gmail.com 



 921  بررسی اسناد باالدستی و قوانین و مقررات مرتبط با تولید

 مقدمه .1

صنتت برق به خاطر نقش زیربنایی و وابستگی زیادی که به کلیه عوامل موثر در رشد اقتصادی 

و رفاه اجتماعی دارد، صنتتی پویاست و وابستگی ادامه حیات بشری به این نوع انهرژی ارزشهمند و 
مهورد نیهاز جامتهه، روشهن و مبهرهن اسهت.  یهاسهتمیسصنتت و  یهاچرخ یاندازراهنقش آن در 

بهرق تجدیدپهذیر و  یهاسهتمیستولیهد مناسهب و بهاال بهردن بهازدهی  یهاروشامروزه با استفاده از 
توانستند هر چه بیشهتر  هاستمیسفسیلی، این  یهاسوختتولید و نیز افزایش قیمت  یهانهیهزکاستن 

تمهام  یبههابهه علهت بهاال بهودن  اما؛ دنیا بگشایند جایگاه خود را در بین دیگر صور تامین انرژی در

ل کفسهیلی دچهار مشه یهاسهوخت، ایهن منهابع در رقابهت بها ریدپذیتجدشده برق تولیدی از منابع 
. بهه همهین دلیهل شودیمبه این بخش  گذارانهیسرماشوند و این مهم باعث کاهش انگیزه ورود یم

د در نظر گرفتهه شهود. از ایهن یتول یهاروشن یر ا، دشدهتماممت یاهش قکبرای  ییراهکارهاباید 
تها بها  شهودیمهبخش خصوصی در این صنتت مطرح  یهایگذارهیسرمارو لزوم حمایت دولت از 

فسهیلی را پیهدا  یهاسوختتوان رقابت با  ریدپذیتجد یهایانرژو تسهیالتی مناسب،  هامشوقارائه 

 کلهی هاییاسهتسکلیهه قهوانین و مقهررات، اسهناد باالدسهتی و با مهروری بهر در این تحقی ، کنند. 
اجرایی که در زمینه تولیهد بهرق تهدوین شهده اسهت و سه س  یهادستورالتمل و هانامهینآئ، کشور

تجدیدپهذیر  ههاییانرژبه تشوی  و حمایت تولیهد بهرق از  هاآنبا استفاده از  توانیمموادی را که 
 ه است.پرداخت، مورد بررسی قرار گرفت

مطالتات تجربی، بخهش  3، ادبیات موضوع، بخش 2ساختار مقاله بدین گونه است که دربخش 

جمع بندی و نتیجه گیری و پیشنهادات ارائهه شهده  5قوانین و مقررات مرتبط با تولید برق، بخش  4
 است.

 

 موضوع اتیادب .2

 یانرژ سیاست در قانونی( چارچوب) یمیتنظ یابزارها .2-9

، در ردیهگیمه قهرار مهورد اسهتفاده یانهرژ سیاسهت و قهوانین یاجهرا و تنظهیم یبهرا که روشی
 ، عادات مهردمینهاد ، ساختاریاقتصاد سیاست اساس بر و است متفاوت بسیار مختلف یکشورها

 به آن با توجه یهاروش و یانرژ سیاست و . قوانینگرددیم تتیین کشورها یانرژ بخش ساختار و
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 ، اههدافیانهرژ ملّهی سیاسهت در. گهرددیمه تتیهین بازار بر مبتنی اقتصاد در دولت دخالت درجه

، یانهرژ عقالیی و کارآمد استفاده، یانرژ عرضه امنیت تنظیم که ردیگیم قرار توجه مورد مختلفی

 مصرف کننده، حفاظت از انحصارات طبیتی، حمایت ضدرقابتی یامدهایپ کاهش و رقابت تسهیل

بهه  تنظیمهی یابزارها از یاگستردهطیف  .جمله است آن از ،هزینه یسازحداقل و زیست محیط از
 :از عبارتند که شوندیم کار گرفته به دولت سیاست با یسازگار تضمین منظور

 دولت مستقیم مشارکت -

 قانونی تنظیمات -

 مجوز یاعطا -

 تواف  و مذاکره یهاستمیس -

 نامهضمانت و مالیات، یارانه نظیر یاقتصاد یابزارها -

قبهل  لذا. است ابزارها این از تلفیقی و ترکیب یریکارگبه، هدف، یانرژ قانون یک در بنابراین
 دولت به است ، الزم(و... برق ، قانونیانرژ ییجوصرفه قانون )مانند یانرژ قانون قوانین تدوین از

 و پیونهد دولهت و صهنتت بهین یهمکهار با رابطه در دولت نقش و نماید توجه خود تنظیمی نقش

 ههر. گهردد بیهان روشهنی ، بههدهندیم انجام توزیتی خدمات که یانرژ بخش بازیگران با نزدیک

 ردیهگیمه قرار کسانی دسترس در و بوده روشن یهاهیرو و قواعد بر خوب، مبتنی تنظیمی سیستم

 ییهااسهتیس تنظیمهی یهامشهوق گفهت تهوانیمه Armoodli, 2292)سازد )یم متأثر را هاآن که
 ارائهه بهه دولتی و خصوصی مؤسسات و هابنگاهمقررات؛ افراد،  و قوانین وضع قالب در که هستند

 شهرایطی در عمومهاً هااسهتیس این .کنندیم ملزم از اقدامات برخی ارتکاب عدم یا خاص یرفتار

 تنبیهه و یتشهخی،، پیگیهر قابل آن از تخطی و تتریف مورد نظر قابل رفتار که هستند اعمال قابل

 Nasiri and Kahrobaeianr. 2223))باشد 
 

 تجدیدپذیر یهایانرژبخش  در یگذارهیسرما از حمایت حقوقی فرآیند یساز آماده .2-2

دو  بهه را ههاآن تهوانیمبررسی،  مورد یهامشوق اجرایی بستر نمودن فراهم جهت کلی طوربه
 :نمود تقسیم کلی دسته

عمهومی  یفضها بهر کلهی صهورتبه یها هستند تنظیمی یهااستیس عمدتاً که ییهامشوق( الف
کهه  نباشهند نقهد وجهه مبادلهه بر مبتنی به طورکلی یا هستند و اثرگذار بخش این در یگذارهیسرما
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 :از عبارتند

 کشور یانرژ سبد از نو یهایانرژ سهم تتیین. 9

 زمانی جداول و اهداف. 2

 تولید مالیاتی در کمک به متافیت. 3

 یگذارهیسرما مالیاتی مساعدت. 4

 شتابان کاستهال. 5

 مالیاتی یهاتیمتاف. سایر 1

 .عمومی مناقصات یبرگزار. 7

 یبهرا منبتهی تواننهدیمه یها شهوندیمه محسهوب مهالی تسهیالت نوعی به که هامشوق ری( ساب
 :هستند (نقد وجه مبادله)پرداخت  و دریافت بر مبتنی و باشند تسهیالت

 کاشترا یهاتترفه. 9

 بهره بدون و بهره کم وام. 2

 وام . ضمانت3

 تولیدکننده از مصرف بر مازاد برق . خرید4

 آلودگی انتشار بر . مالیات5

 سبز یهانامهیگواه . سیستم1

 بالعوض یهاپرداخت. 7

به ویهژه  خصوصی بخش توسط برق تولید از قانونی یهامشوق و هاتیحما پراکندگی دلیل به
مشکالت  و هامشوق این از یبسیار اعمال در نیرو وزارت متولی نبودن و تجدیدپذیر یهایانرژ از

 حقهوقی در رویکرد از حاصل نتایج با مطاب  هامشوق اول ، دستهشودیم پیشنهاد برق صنتت مالی

 گهرفتن مهوارد نظهر در ضهمن شودیم دوم، پیشنهاد دسته با رابطه در و گردد لحاظ مربوطه قوانین

 تولیهد بهرق از حمایت قوانین، صندوق تدوین یا تثبیت، اصالح یبرا حقوقی رویکرد در مطروحه

 از تشهکیل هدف. شود تشکیل تجدیدپذیر یهایانرژ از استفاده با به ویژه خصوصی بخش توسط

متمرکهز  صهورتبه مهالی تسههیالت و قهوانین از اسهتخرا  شهده مهالی منهابع تجمیهع ،صندوق این

 صهورتبه تجدیدپهذیر منهابع از خصهوصبه بهرق تولید در خصوصی بخش از حمایت ، تاباشدیم
 به سبد تنوع بخشی و زمانی جداول و اهداف به دستیابی یبرا یزیربرنامه و گردد تسهیل ،متمرکز
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 . شود فراهم کشور یانرژ
 

 مطالعات تجربی .3

 دنیا در رایج یکاربرد یهامشوق .3-9

دههیم،  اختصهاص رهایدپهذیتجد بهه را یانرژ ترکیبات از یبیشتر سهم بخواهیم کهیصورتدر 

 یبهرا دولهت کهه ییهامشهوقشهوند.  یانهرژ سیستم تغییرات موجب که هستیم ییهامشوق نیازمند
 یههایتکنولهوژ از اسهتفاده بهه بخشهیدن شهتاب ، موجبکندیم استفاده یانرژ نوع این از حمایت

بهرق  تولیهد از حمایهت یبهرا مختلف یهامشوق از دنیا در کشور 15 حداقل . شودیم تجدیدپذیر
یها  و درحهال توسهته یکشهورها شهامل ههاآن از نیمهی از بهیش ، کههکننهدیمه استفاده تجدیدپذیر

 .  هستند رهایدپذیتجد از حمایت شکل نیترمتمول ،هامشوق این. باشندیم نوظهور یاقتصادها
انهواع  نیچنههم و تجدیدپهذیر یههایانهرژ یبهرا یگذاراسهتیس اههداف در نظرگهرفتن بها
 یاسهتراتژ بهومی، اتخها  یهامشهوق نیهز و دنیها در هاآن کاربرد توسته یبرا به کاررفته یهامشوق

 توانهدیمایران . شودیم مطرح نیز ایران یبرا یانرژ زمینه در پایدار توسته به نیل جهت در مناسب

 بهه قهانونی خهود چارچوب و زیست محیطی شرایط قالب در کشورها دیگر تجربیات از استفاده با

 . ب ردازد تجدیدپذیر یهایانرژ کاربرد توسته یبرا حمایتی یهابسته ارائه
 

 دنیا در هامشوق برخی وضعیت تعریف و (:9) جدول

 هامشوقتوضیح  نام  التین کشور نام فارسی

بدون بهره  یهاوام

برای خرید 

 تجهیزات

 Interest Free انگلستان

Loan 

بدون  یهاوامدولتی به منظور خرید تجهیزات،  یهاسازمان

 . ندینمایمپرداخت  گذارانهیسرمابهره به 

کمک هزینه توسعه 

انرژی در نواحی 

 غیرشهری

 امریکا

Grants 

USAD-Rural 

Energy for 

America 

Program 
(REAP) 

مالی برای تولیدکنندگان محصوالت  یهاکمکفراهم آوردن 

کوچک روستایی به منظور  یهاتجارتکشاورزی و 

رژی، ان یوربهرهدر تولید انرژی تجدیدپذیر و  یگذارهیسرما

های در نظر گرفته است و کنگره برای این برنامه بودجه 

 احتیاطی نیز تعیین شود.  بودجهممکن است 
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برگزاری مناقصات 

 عمومی

 انگلیس

)سیاست 

NFFOچین ،) 

(Concession ،

برزیل، اروگوئه 

 فیلیپینو 

Public 

Tenders 

انرژی  یهاروگاهیندولت اقدام به برگزاری مناقصات تاسیس 

. در این دینمایم هاآنتجدیدپذیر با تضمین خرید برق 

تولید حداکثر برق با  تواندیم کنندگانشرکتحالت، پیشنهاد 

قیمت ثابت تعیین شده و با حداقل قیمت درخواستی برای 

 تولید مقدار ثابت برق باشد. 

 استهالک سریع

باد و هند )

فتوولتائیک(، 

 هلند، امریکا

Accelerated 

Depreciation 

 آالتنیماشاست که در آن نرخ استهالک  یریگاتیمالروش 

 یهاسالتجدیدپذیر در  یهایانرژتولید برق از  یهاکارخانه

بعدی بیشتر است، لذا مالیات  یهاسالاولیه نسبت به 

 یهاسالاولیه کمتر و در  یهاسالدر  هاآنپرداختی بابت 

 گذارهیسرمابه  یریگاتیمال. این نوع گرددیمبعدی بیشتر 

فعالیت خود سودآوری  هیاول یهاسالکه در  دهدیماجازه 

 بیشتری داشته باشد. 

تعیین سهم 

نو از  یهایانرژ

 سید انرژی

ژاپن، امریکا، 

اتحادیه اروپا، 

ایتالیا، چین، 

فیلیپین، 

لهستان، 

رومانی، سوئد و  

 انگلیس

Renewable 

Portfolio 

Standards 

درصد با  02تا  5اکثر این سهم تعیین شده در بازه زمانی 

 ینیبشیپ 0205، 0202، 0200، 0200 یهاسال اندازچشم

 مقرر شده است. و 

سیستم سهمیه 

 (هانامهیگواه)
 ایتالیا

Quota 

System 

(Certifiates) 

برق مجبور است  واردکنندهدر این سیستم تولید کننده و یا 

ثابت کند که سهم مشخصی از انرژی برق تولید و یا وارد 

، اندآمده دستبهتجدیدپذیر  یهایانرژال از یشده توسط ویر

این تعهد را با استفاده از  تواندیماز یک طرف تولیدکننده 

با خرید  تواندیمپاک و از طرف دیگر،  یهایانرژتولید 

قابل مبادله  یهانامهیگواه»پاک معموالً در عوض  یهایانرژ

 یهایانرژ، این گواهینامه توسط متولی ردیپذیمانجام « سبز

 یهانامهیگواهاین  .شودیمتجدیدپذیر در هر کشور منتشر 

میزان مشخصی تولید برق توسط  دهندهنشان ،قابل مبادله

بدون هیچ تضمین  تواندیمتجدیدپذیر است و  یهایانرژ

 قیمتی در بازار فروخته شود. 
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سیستم سهمیه 

 یهاتیمعاف)

 مالیاتی(

 انگلستان
Quota 

System (Tax 

Extenmption) 

تجدیدپذیر تولید شود،  یهایانرژاگر برق با استفاده از 

تولیدکنندگانی که این برق را به منظور مبادله آن در بازار 

مالیاتی برخوردار  یهاتیمعاف، از بعضی کنندیمتولید 

. به عنوان مثال تمامی تولیدکنندگان در انگلستان شوندیم

باید مالیاتی را بابت رسیدن به هدف دولت برای کاهش 

د، اما تولیدکنندگان برق از بپردازن یاگلخانه یگازها

 تجدیدپذیر از این مالیات معاف هستند.  یهایانرژ

خرید برق مازاد بر 

مصرف از 

 تولیدکننده

ایالت  34

امریکا، تایلند و 

 تانزانیا
Net Metering 

برق تجدیدپذیر مازاد  کنندگانمصرففرآیندی که در آن 

برق تولیدی خود را به شبکه برق تزریق کرده و این میزان 

 . شودیمخریداری  هاآنشده و از  یریگاندازه

مالیات بر انتشار 

 آلودگی
 Emission دانمارک

Taxes 

انتشار آلودگی در قیمت انرژی  یهانهیهز کردنیدرون 

که خسارات وارده  کنندیمتولیدکنندگان را مجبور  ")اساسا

تولیدی با دادن مالیات  یهاتیفعالبه اجتماع را به دلیل 

 یهاسوختجبران کنند(، در اینجا به دلیل اینکه آلودگی 

فسیلی باال است، تولیدکننده به سمت استفاده از 

 . شودیمتشویق   رهایدپذیتجد

بخشودگی مالیات 

 بر درآمد
 Income Tax هند )باد(

Holidays 

خاص از تولید، مالیات بردرآمد قطع  یهادورهدر یک 

 سال.  0شود، مثالً به مدت می

اوراق قرضه 

حفاظت از انرژی 

 پاک

 امریکا

Qualified 

Energy 

Conservation 

Bonds 

منتشرکنندگان واجد شرایط اوراق قرضه حفاظت از انرژی 

محلی و حداقل  یهادولتمطلوب عبارتند از: دولت ایالتی، 

درصد از منابع تخصیص یافته ایالتی باید برای اهداف  02

دولتی( مورد استفاده  یهاپروژهدر  یگذارهیسرمادولتی )

 یهاپروژهدر  یگذاراهیسرماقرار گیرند و باقی آن برای 

خصوصی خواهد بود. این مشوق برخالف مشوق قبل، 

امریکا  یدارخزانهمشمول فرآیند درخواست و تصویب وزارت 

 ندنیست

 ”0200renewable energy data book“ماخذ: 

 

 بررسی قوانین و مقررات مرتبط با تولید برق -4

 قانون اساسی 11اصل  .1-9

قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسالمی را بر سه پایه بخش دولتی، خصوصی و  44اصل 

، یخهارج یمادر، بازرگهانع یع بزرگ، صنایه صنایلکشامل  یبخش دولتتتاونی استوار نموده است. 
ون، پسهت و یزیتلو، وی، رادیرسانآب یهاشبکهو  سدها، روین نیمأتمه، ی، بیدارکمتادن بزرگ، بان
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ت کیهه بهه صهورت مالکههاسهت نیه، راه و راه آهن و مانند ایرانیشتک، ییمایتلگراف و تلفن، هواپ
 ار دولت است. یو در اخت یعموم

دولتی است و فتالیهت بخهش خصوصهی  ،بنیان اقتصاد ایران کید شده کهأاین اصل تواقع در در 
طهی  9334در خهرداد سهال . مقهام متظهم رهبهری شهودیمهعنوان مکمل و پایین دسهت پذیرفتهه  به

باالدسهتی و  یههابخشو فتالیت بخش خصوصی را در  ندنظر کرد در این اصل تجدید یهایابالغ

 . ندمجاز شمرد ،اقتصادبنیانی 

اصلی انتقال برق که جزء گروه سهه و  یهاشبکهمرتبط با بخش نیرو به جز  یهاتیفتالبنابراین، 

درصهد آن در دسهت بخهش  32و بایهد  ردیهگیمهمنحصرا در اختیار دولت است در گروه دو قهرار 
خصوصی باشد و لذا دولت در راستای اجرای این قانون باید باز هر گونه تولیهد بهرق بها اسهتفاده از 

تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی حکایت و امتیازات مطرح برای دولت در این زمینهه  یهایانرژ
 را برای بخش خصوصی نیز در نظر بگیرد.

 
 9331مصوب سال شور در بخش انرژی کلی ک یهااستیس. 1-2

مصهوب   «انرژی»نظام جمهوری  اسالمی  ایران  در مورد    یلک یهااستیسدو ماده از بند ب  

 مهورخ 9/71232یید و طهی شهماره تأتوسط رهبری  3/99/9371که در تاریخ  23/92/9377مورخ 
 عبارتند از: دفتر متظم له ابالغ گردیده است 3/99/9371

 یو تهالش بهرا یطیمحسهتیت مسهائل زیهو اسهتفاده از آن بها رعا یدر منهابع انهرژ جاد تنهوعیا

 . یآب یهایانرژت یر با اولویدپذیتجد یهایانرژش سهم یافزا

و  یل بهادیهاز قب ههاروگاهینجهاد ینهو و ا یههایانهرژ یو دانهش فنه یآورفنسب ک یتالش برا

  یین گرمایو زم یسوخت یهالیپو  یدیخورش

 کلهی کشهور در بخهش انهرژی یهااسهتیستجدیدپذیر با  یهایانرژبنابراین حمایت از توسته 

تجدیدپهذیر از سهبد انهرژی کشهور،  یههایانرژکامالً سازگار است. به خصوص مشوق تتیین سهم 
گهامی در جههت اجهرای مهاده  تواندیمتنظیمی  یهااستیستتیین اهداف و جداول زمانی در قالب 

 ماده دوم قرار گیرد.  یهامصداقاز  تواندیمنیز  R&Dاشد. مشوق تأمین مالی اول این بند ب

 
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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 اجتماعی کشور –توسعه اقتصادی  سومقانون برنامه  .1-3

ح بودجهه سهاالنه، پرداخهت بخشهی از یم لهوایدر تنظه شهودیمهبهه دولهت اجهازه داده  :56ماده 

مههالی و فنههی، توسههط  یهههاکمکالت و یعمرانههی انتقههاعی را در قالههب تسههه یهههاطرحاعتبههارات 
مرسهوم در نظهام  یههاروشگهر یا دیه  وجهوه اداره شهده یهاز طر یهاتوسعتخصصی و  یهابانک

بودجهه  ( قانون برنامهه و32انتفاعی، موضوع ماده ) یهاطرح شهده بانکی، منظور کند. وجوه برگشت

 . ابدییمانتفاعی اختصاص  یهاطرحر یز با سازوکار فوق به ساین 9359مصوب 

حسب مورد ، شودیمرو و نفت اجازه داده یع، متادن و فلزات، نیصنا یهاوزارتخانهبه  :57ماده 

برای ارتقاء سطح طراحهی،  یآورفنمالی و  یهاکمکمولد و اعطای  یهایگذارهیسرمابه منظور 
ات اکتشهافی و متهدنی بهه یه، مطالتهات و عملآالتنیماشه یسهازنمونه، زاتیمهندسی ساخت تجه

از محهل بودجهه عمهومی در قالهب وجهوه اداره شهده نهزد  ربهطی د در بخهش ییمورد تأ یهاطرح

الت مهذکور را یالتفاوت نرخ سهود تسههالت اعتباری اقدام کرده و مابهین تسهینسبت به تأم هابانک
التفاوت نرخ سود ت مابهمذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخ هزان وجوه اداره شدیپرداخت کنند. م

 . گرددیمن ییهر سال تت هدر قانون بودج

حمایتی تحت عنوان تسههیالت وجهوه اداره  یهاکمکامکان استفاده از  17و  15لذا طب  ماده 
تهأمین مهالی بهه صهورت  یهامشهوقدر قالب  تواندیمفراهم شد. این منابع  هابانکشده دولت نزد 

به تولید کنندگان برق از انهرژی تجدیدپهذیر و نیهز  کمک بالعوضو کم بهره، بدون بهره  یهاوام
ق.  92در جهت حمایت از ساخت داخل تتل  گیرد. ایهن مهواد در مهاده  هاآنسازندگان تجهیزات 

  ب. چ نیز تنفیذ گردید. 
 طبیتهی منهابع از پایهدار یریهگبهره و زیست محیط از حفاظت در این ماده، به منظور :104 ماده
 :است، از جمله الزامی بند 7 یاجرا کشور،

 و طبیتهی منهابع مهورد زیست، بهاالخ، در محیط کنندهآلوده کاهش عوامل به منظور – بند  
 محهیط ضهوابط بها خهود فنهی تطبیه  مشخصهات یبهرا موظفند یتولید یواحدهاکشور،  آب منابع

 قابهل یهانههیهز به عنهوان این مورد در شدهانجام  یهانهیهز. کنند اقدام هایآلودگ کاهش و زیست
 . گرددیم منظور واحدها قبول

قانون برنامهه سهوم بها مشهوق مالیهات بهر انتشهار  924بند   ماده  گرددیمطور که مالحظه همان
بهه عنهوان منهابع مهالی  توانهدیمفوق  یهامهیجرو  هاکمکآلودگی مطابقت دارد. ضمناً بخشی از 
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 منابع انرژی تجدیدپذیر مورد استفاده قرار گیرد.  توستهجهت حمایت از 
بخهش  یرو مجاز است بنا به تقاضهایوزارت ن :مقرر گردیده استاین ماده  بدر بند  :122ماده 

 ههاآن یبهوده و تقاضها یکهاف یتوان مال یکه دارا یا با مشارکت خارجیرأساً  یا تتاونی یخصوص
 ،د بهرقیهروگاه و تولیاحداث ن ید، مجوز الزم براباش یطیست محیو ز ی، اقتصادیه فنیتوج یدارا

ن یمزبور بهه ارز و تضهم یهاشرکتل درآمد یالت مربوط به تبدیاز جمله تسه ،طیصادر کند و شرا

 اعالم کند.  را مشخ، و واحدهاگونه نید برق ایخر

 یگذارهیسرما طیشرا ردنک فراهم یبرا روین وزارت یقانون برنامه سوم، مجوز 922 ماده ب بند

 قلمهرو در ییههاتیفتال بهرق، سهرآغاز دیهو تول روگاهین احداث نهیزم در یو تتاون یخصوص بخش
. بنهد   ایهن مهاده نیهز همهان رودیمه بهه شهمار یر دولتیغ منابع جلب با یحرارت یهاروگاهین توسته

 شودیمکه در حال حاضر در وزارت نیرو  اجرا  باشدیممشوق خرید تضمینی برق 

 اجتماعی کشور –قانون برنامه سوم توسته اقتصادی  924آئین نامه اجرایی بند   ماده 

ی و تمهاع( تنقیذی قانون برنامهه سهوم توسهته اقتصهادی، اج924ماده ))ج( آئین نامه اجرایی بند 

ماده به تصهویب رسهید. برخهی  97و در قالب  3/4/9334فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 
 هم آن به شرح زیر است:  از موارد م

آلههودگی بههیش از حههد ضههوابط، متیارههها و  هههاآنکلیههه واحههدهایی کههه خههرو  : 3ماااده 
باعههث تخریههب  هههاآندارنههد، همچنههین واحههدهایی کههه فتالیههت  یطیمحسههتیزاسههتانداردهای 

، موظفند پس از اخطهار سهازمان و تتیهین مهلهت، اقهدامات الزم را در جههت شوندیم ستیزطیمح
انجهام شهده از نظهر مالیهاتی قابهل قبهول  یهانهیهزکاهش یا رفع آلودگی و تخریب به عمل آورند. 

 خواهد بود.

 یراسهتا در سازمان ،یتشخ به هک شودیم گفته ییهانهیهز یهکل به قبول قابل هایینههز تبصره:
 دیهتول ندیفرآ لتر، اصالحیف ، نصبخانههیتصف جادیا لیقب باشد، از شده انجام واحد یآلودگاهش ک

 . پاک ندیفرآ به
 ،ههاروگاهینر یر و سهایدپذیتجد یهاروگاهیندر  شدهنه انجام یگفت، تفاوت هز توانیمبنابراین 

 . گرددیم یتلق یاتیقابل قبول مال نهیهز

( این آئین نامهه 3واحدهایی که در مهلت تتیین شده از انجام تکالیف مذکور در ماده ) :4ماده 

خسارات وارده بهه محهیط زیسهت را مطهاب   مهیجرد، پس از پایان مهلت باید خودداری کرده باشن
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 این آئین نامه پرداخت کنند. 

 یسهنوات بودجهه حیلهوا در آن متهادل و شهده زیهوار خزانهه حسهاب به واحدها مهیجر: 15 ماده

 بهها خسهارت جبههران و سهتیز طیمحهه یسهازسالم یهههاطرح یاجهرا جهههت تها گههرددیم ینهیبشیپ
 یهادسهتگاه  یهطر از شهورک یزیربرنامهه و تیریمهد سهازمان و سهتیزط یمحه سازمان یهماهنگ
 ریهغ و پرسهنل  یتشهو و یرسهاناطالع، آمهوزش، مطالتهه یهانههیهز. گهردد نهیهز ربطی  ییاجرا

 مهاده نیها محل از نامهنییآ نیا یاجرا حسن جهت در وششکو  تیفتال به نسبت و قبال در پرسنل
 . بود خواهد نیتأم قابل زین

که  -ریدپذیتجد یهاروگاهینبه عنوان یک مشوق برای  تواندیم هاروگاهینر یسا مهیجربنابراین 

 . محسوب گردد -کنندیمپاک استفاده  یهایانرژاز 
 

 اجتماعی کشور –. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی 1-1

تفکیهک ) یبهانکتسههیالت  یبندهیسههمالهف( از ابتهدای برنامهه  چههارم، هرگونهه : 10ماده 

و منهاط ، بها تصهویب  ههابخشمربهوط بهه  یههاتیاولو( و یامنطقهمختلف اقتصادی و  یهابخش
نقهدی و وجهوه اداره شهده، صهورت  ارانهیم بانکی با استفاده از تهیات وزیران از طری  تشوی  سیس

 .ردیگیم
مجهاز  یدر صهورت یمتر در قالب عقهود اسهالمکالت با نرخ یبه پرداخت تسه هابانکب( الزام 

 ن شود. یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمیارانه ی  یه از طرکاست 
  یهو مناط  از طر هابخشمربوط به  یهاتیاولوو  کیالت بانیتسه یبندهیسهمبه عبارت دیگر 

  یملزم به پرداخت از طر هابانکو  ردیپذیمصورت  ینقد ارانهیبا استفاده از  کیستم بانی  سیتشو
کم بههره بهر طبه   یهاواممشوق دریافت  نیچنهم. باشندیما وجوه اداره شده توسط دولت یارانه ی

 پذیر است. امکان« ب»بند 

ت یلهف اسهت بها حفهئ مسهئولک: دولت ممقرر گردیده است کهدر بند ب این ماده  :26ماده 

 یههاروگاهینبرق از  یرویشتر نید هر چه بیبه تول یر مؤسسات داخلیب ساین برق، به منظور ترغیتأم
ان سهال یهد بهرق را تها پایخر ینیتضم یهامتیقط و یرو، شرایت و نظارت وزارت نیریخار  از مد
 ند. کن و اعالم ییتت ،چهارماول برنامه 

شهتر آن ملهزم بهه حمایهت از بخهش ید هر چه بین برق و به منظور تولیدولت به عنوان مسئول تأم
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ان سهال اول برنامهه یهمربوطهه تها پا یهامتیقن ییخصوصی در قالب مشوق خرید تضمینی برق و تت
 .  باشدیمچهارم 
 یاساسه قهانون( 35) و( 72) اصهول تیهارع شهود، بهایم داده اجهازه دولهت بند ب: بهه 56ماده 
 یملّه آن، صهندوق بیهتخر و ستیز طیمح به وارد یهاندهیآال لیتقل یبرا رانیا یاسالم یجمهور

 ادیه صهندوق ازیهن مورد منابع. ندک سیتأس را ستیز طیمح حفاظت سازمان به وابسته ستیز طیمح

 نیتهأم یخهارج و یداخله یدولت ریغ بخش یهاکمک  یطر از ورکمذ یهاتیفتال انجام یبرا شده
سهت، یز طیمحه حفاظهت سهازمان توسهط اًکمشهتر سهتیز طیمحه یملّ صندوق اساسنامه. گرددیم

 ئهتیه بیتصهو بهه و هیهته شهورک یزیربرنامه و تیریمد سازمان و ییدارا و یاقتصاد امور وزارت
 .  دیرس خواهد رانیوز

صندوق مشابهی را جهت تحق  ایهن  توانیمتجدیدپذیر  یهایانرژنظر به اهمیت بحث توسته 

 هدف در وزارت نیرو تشکیل داد. 

 اجتماعی کشور –توسته اقتصادی  قانون برنامه چهارم 25آئین نامه اجرایی بند ب ماده 

بهرق  کنندگانعرضههبه منظور ترغیب موسسات داخلی به تولیهد ههر چهه بیشهتر بهرق، : 2ماده 
 نامههنیآئموضهوع ایهن  یهانیتضهمزیهر عرضهه و از  یههاروشبرق در اختیار خود را به  توانندیم

 استفاده نمایند: 
قهرارداد دو نظهر )مهورد  کنندگانمصهرفبرق کشور برای فهروش بهه  شبکهاستفاده از امکانات 

هزیهه ترانزیهت( بهرق را بهین شهبکه )جانبه( مدیریت شبکه موظف است با دریافت هزینه استفاده از 
 ها( ترانزیت نماید.ده )کننمصرفو  کنندهعرضه

 عرضه به بازار عمده فروشی برق کشور برای خرید آن توسط مدیریت شبکه.

 آئین نامه(. 7و  1ماده شبکه )عقد قراردادهای بلندمدت فروش با توانیر و یا مدیریت 

 آئین نامه(. 3ماده )تضمینی  یهانرخفروش برق به 

برق با تولید و مصرف برق بین عوامل  عرضهیت ، اولوماده اشاره گردیدههمان طور که در این 
. در این حالت وزارت نیرو ترانزیهت بهرق را باشدیمخصوصی بازار و ترانزیت برق بین این عوامل 

 ،. در صهورتی کهه ایهن گزینههدیهنمایمهبرای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان غیردولتی تضمین 
برق تولیهدی را بهه بهازار رقهابتی عرضهه  تواندیمتوسط بخش خصوصی انتخاب نشود، تولیدکننده 

بهرق تولیهدی را بهر اسهاس یهک  تهوانیمه، هانههیگزنماید. در صورت عدم انتخاب هریک از ایهن 
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صهرفا بهرای  ،بهه فهروش رسهاند. ایهن قهرارداد ،قرارداد بلندمدت به شرکت توانیر یا مدیریت شبکه
 یههانرخامکهان فهروش بهرق بهه  امنیت خاطر بخش خصوصی تدارک دیده شده است. در نهایهت

؛  در کنار همدیگر نیهز اسهتفاده شهوند تواندیمفوق  یهانهیگزتضمینی نیز وجود دارد. در عین حال 
بخشی از تولید خود را به یک مصرف کننهده بفروشهد، بخشهی را بهه بهازار،  ،یتنی یک تولیدکننده

تضهمینی بهه  یههانرخیز بهر اسهاس بخشی را از طری  یک قرارداد بلندمدت و در نهایت بخشی را ن

توانیر( تنها به منظور ارائهه ) یدولتفروش رساند. الزم به  کر است انتقاد قراداد بلندمدت با شرکت 
برای برق تولیدی خود  یترمناسبتلقی شده و هر زمان که وی خریدار  گذارهیسرماتضمینی برای 

 وشند. برق تولیدی را به خریدار جدید بفر تواندیمبیابد، 

برای اینکه وزارت نیرو به عنوان یک رقیب بها تولیدکننهده و  44اصل  یهااستیسپس از ابالغ 
اعالم نموده کهه  ،تامین کنندگان برق عمل نکند، به مصرف کنندگان دارای قدرت درخواستی باال

ههد بهه برق موردنیاز خود را از تولیدکنندگان غیردولتهی بهرق خریهداری نماینهد و وزارت نیهرو متت
. در ایهن خصهوص، باشهدیمانتقال( و تحویل برق از طری  شبکه به این مصرف کنندگان ) تیتزانز

اعهم از تتمیهرات، خهرو  مشهکل )تضهمین تهامین در صهورت بهروز  ،این مصرف کنندگان همهبه 
 . دهدیماضطراری و ...( در نیروگاه تولیدکننده را 

 یهامشوقیکی از  کنندهمصرفبین تولیدکننده و تضمین ترانزیت برق در قرادادهای دو جانبه 
بهرای ) تیهترانز یهانههیهزبا تخفیف یا متافیهت در  توانیمخوب برای بخش خصوصی است که 

بهورس بهرق در آینهده یکهی از  یانهدازراهمتهین( ایهن حمایهت را بیشهتر کهرد. همچنهین  یهادوره

در بهبود روند عرضه و تقاضای برق کشور  یسازلیتسهضروری برای توسته، رقابت و  یهاحلراه
 است که باید مورد توجه قرار گیرد. 

بههه منظههور تشههوی  تولیههد مقیههاس کوچههک در مراکههز مصههرف، ایههن : 4ماااده  6تبصااره  
برق تولیدی خود را بدون پرداخت هزینه ترانزیت به طور مستقیم از طریه   توانندیمتولیدکنندگان 

 یههانرخنقاط مصرف برسانند و یا برق تولیدی خهود را بهر اسهاس شبکه فشار متوسط یا ضتیف به 
، بهه عهالوه ده درصهد، بهه شهبکه بهرق بهه فهروش نامههنیآئ( این 3ماده ) "ب"تضمینی موضوع بند 

 برسانند. 
 ریپهذامکان یهل نیهز  یههاچارچوب( در CHPتولیهد پراکنهده و ها )طرحموارد حمایتی از این 

 :باشدیم
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 25مهاده  "ب"ساله با شهرکت تهوانیر بهه اسهتناد بنهد  5در قالب قرارداد برق امکان خرید برق  -

 قانون برنامه چهارم.

 امکان تامین سوخت توسط شرکت توانیر برای انتقاد قراردادهایخرید به روش تبدیل انرژی -

تمههام تولیههد و یهها بخشههی از آن را در طههی دوره قههرارداد بههه سههایر  توانههدیمهه گذارهیسههرما -

 بفروشد. کنندگانمصرف

 عیتوز یهاشرکتقرارداد فروش برق با  تمام انرژی تولیدی را در قالب تواندیم گذارهیسرما -

قرارداد برق دو طرفه( مبادله نماید، در اینصورت امکان استفاده از سهوخت بها نهرخ سهوخت )

 نیروگاهی مهیاست. 

، شرایط اجاره محل نصب نیروگهاه و یها اجهاره بهه هاپستدر صورت احداث واحد در محل  -

 است. ریپذامکانشرط تملیک 

اختصاص مبالغ ریالی در قالب حمایت از تولیدکنندگان از منهابع وجهوه اداره شهده تهوانیر بها  -

 نرخ بهره پایین.

 5/2کشور، حهدود  یهاروگاهین در صورت افزایش میزان راندمان در قیاس با متوسط راندمان -

ه کیلووات ساعت به ازاء هر درصد اضافی راندمان به عنوان پهاداش رانهدمان بهه قیمهت ریال ب
 .گرددیماضافه  ،خرید برق

حمایت از ساخت داخل: برای حمایت از ایجاد ظرفیت سهاخت داخهل مولهد تولیهد پراکنهده  -

وچک ساخت داخل اسهتفاده ککه از مولد مقیاس  یگذارانهیسرماخرید برق به  پرداختشیپ
 اهند کرد تا دوبرابر قابل افزایش است.خو

 (.DG-PCپراکنده )ایجاد مراکز تشوی  تولید  -

تضهمین ترانزیهت  یهامشهوق، حمایت از تولیدات پراکنهده را در قالهب 4بنابراین، تبصره ماده 
درصهد تهامین  92تضهمینی بهه عهالوه  یههانرخبرق بدون پرداخت هزینه ترانزیهت، خریهد بهرق بها 

اره محل نصب نیروگاه، اختصاص مبالغ ریالی در قالب پیش خرید و حمایهت از سوخت، امکان اج
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ساخت داخل، امکان اسهتفاده از حسهاب  خیهره ارزی، اسهتفاده از پهاداش رانهدمان، افهزایش پهیش 
. حمایت از تولید پراکنده و تشوی  و اسهتفاده هرچهه بیشهتر سازدیمبرابر فراهم  2پرداخت خرید تا 

وزارت نیهرو بهه  یههایبهدهاز جمله: جلوگیری از افزایش )رات با اهمیتی که دارد از آن به دلیل اث
پیمانکاران و تولیدکنندگان برق، کاهش بار شبکه و تلفات برق و بهبود الگوی مصرف و ...( یکهی 

 تجدیدپذیر است.  یهایانرژتشویقی توسته  یهااستیس یهابخشاز مهمترین 

اقدام به تولید کهل یها بخشهی  یامنطقهرکت برق مشترک شدر صورتی که : 4ماده  5تبصره 

موظهف بهه تهامین آن اسهت(  یامنطقههکه طب  قرارداد منتقده شهرکت بهرق خود )از برق مصرفی 
ضهمن دریافهت مبهالغ پرداختهی بابهت  توانهدیمهنماید و بار شبکه را نسهبت بهه قبهل کهاهش دههد، 

 بانیپشهتن ظرفیت مطمئن نیروگهاه خهود( انشهتاب حداکثر تا میزاانشتاب )عمومی برقرار  یهانهیهز

 یگذارهیسهرمابه منظور تشهوی   تواندیمبدون پرداخت ح  انشتاب( دریافت نماید. وزارت نیرو )
در محل مصرف، متناسب با شرایط شبکه و تراز تولید و مصرف، تخفیف الزم در هزینهه اتصهال را 

 منظور نماید.
که اقدام بهه تولیهد  یامنطقهبرق  یهاشرکتدسته از مشترکان لذا اعطای انشتاب پشتیبان به آن 

کل و یا بخشی از برق مصرفی خود را نماید، ریسک عدم دسترسهی همیشهگی بهه بهرق را پوشهش 

عمهومی برقهراری انشهتاب و تخفیهف در هزینهه اتصهال بهه  یهانهیهز. همچنین بازپرداخت دهدیم
 مزایای دیگر این تبصره است.  ، ازشبکه

 هکه ییههاروگاهین نهیزم در یگذارهیسرما به یبخش خصوص  یتشو و بیترغ منظهور : به10 هماد
 :ندینمایم حرارت استفاده افتیباز ای و دپذیریتجد یانرژ از

 سهازمان توسهط شهدهنییتت مبلهغ سهتیط زیمحه از حفاظهت و هاندهیآال انتشار عدم بابت -الف

 محهل از ههاروگاهین لیقب نیا توسط یدیتول برق ساعت لوواتکیهر  یازا به ستیز طیمح حفاظت
 شهورک یزیربرنامه و تیریمد د سازمانییتأ با یسنوات یهابودجه در 42424222 شماره طرح اعتبار

 شد.  خواهد پرداخت ستیز طیمح حفاظت سازمان توسط و
 سهوخت نرخ ، براساسهاروگاهین لیقب نیا لهیوس به شده ییجوصرفه سوخت ارزش متادل - ب

 در مهذکور اعتبهارات محهل از ی حرارتهیهاروگاهین بازده احتساب متوسط با و تیواردا یتیطب گاز
 .  شد خواهد پرداخت نامهنییآ این (1) ماده

 -هانهدهیآال انتشهار عهدم بابهت -نامهنیآئاین  92تجدیدپذیر بر اساس ماده  یهاروگاهینبنابراین 
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 در سوخت اعتباراتی به عنوان یارانه دریافت خواهند کرد.  یجوئصرفهست و یط زیمح از حفاظت
 

 اجتماعی کشور  –. قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی 1-1

سههازی تولیههد و افههزایش رانههدمان بههه منظههور تنههوع در عرضههه انههرژی کشههور، بهینه :133ماااده 
 یهاشهرکت، کاهش اتالف و توسهته تولیهد همزمهان بهرق و حهرارت، شهرکت تهوانیر و هاروگاهین

 وابسته و تابته وزارت نیرو موظفند:
موجود یا در دست اجراء و سایر امهوال و  یهاروگاهینالف ه با استفاده از منابع حاصل از فروش 

نسهبت بهه  44اصل کلی  یهااستیسمذکور و با رعایت قانون نحوه اجرای  یهاشرکت یهایدارائ
تولیهد بهرق  یههاتیظرفپرداخت یارانه خرید برق از تولیدکنندگان پراکنده بها مقیهاس کوچهک و 

( مگهاوات 920222ههزار ) دوازدهمشترکین از طری  عقد قراردادهای بلندمدت و همچنین تبدیل تا 

 نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اقدام نمایند.

گهازی موجهود خهود بهه  یههاروگاهینغیردولتی به تبدیل  یهابخشدر صورت تمایل  :تبصره

توانند از محل منهابع بنهد وابسته و تابته وزارت نیرو می یهاشرکتسیکل ترکیبی، شرکت توانیر و 
 اقدام نمایند. هاآنشده به این ماده نسبت به پرداخت تسهیالت در قالب وجوه اداره "الف"

نسهبت بهه  ،شهودوابسته و تابته وزارت نیهرو اجهازه داده می یهاشرکته به شرکت توانیر و  ب
تجدیدپههذیر و  یهههایانههرژانتقههاد قراردادهههای بلندمههدت خریههد تضههمینی بههرق تولیههدی از منههابع 

خصوصی و تتاونی اقدام نمایند. قیمهت خریهد بهرق  یهابخشپاک با اولویت خرید از  یهایانرژ
انرژی در بازار رقابتی شبکه سراسری بازار بهرق، بها لحهاظ  های تبدیلعالوه بر هزینه هاروگاهیناین 

ها و انتشهار آالینهدهنشهده، بهازدهی، عدممتوسط ساالنه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف

 رسد.سایر موارد به تصویب شورای اقتصاد می

 و چههلکلهی اصهل  یهااسهتیسوزارت نیرو مجاز است با رعایت قانون نحوه اجرای  :تبصره

از  ههایدارائو سایر  هاروگاهین( منابع موردنیاز این جزء را از محل منابع حاصل از فروش 44چهارم )
تابتهه و وابسهته و  یهاشهرکتالشهرکه خهود و سهایر جمله اموال منقول و غیرمنقهول، سههام و سهم

سری بهرق فهراهم جهت استفاده در شبکه سرا هاروگاهین، تأمین و تمهیدات الزم را برای این هابنگاه
 نماید.

خصوصهی و تتهاونی  یههابخشبا مقیاس کوچک تولید برق توسهط  یهاروگاهینه از توسته   
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 حمایت نماید.
 و د ه وزارت نیرو مجاز است در طهول برنامهه نسهبت بهه افهزایش تهوان تولیهدی بهرق تها بیسهت

عمومی، تتاونی و خصوصی اعهم از  یهابخشگذاری ( مگاوات از طری  سرمایه250222هزار )پنج
متههداول  یهههاروش صههورتبهتابتههه و یهها  یهاشههرکتداخلههی و خههارجی و یهها منههابع داخلههی 

بهرداری و انتقهال ( و سهاخت، بهرهBOOبهرداری و تصهرف )گذاری از جملهه سهاخت، بهرهسرمایه

(BOT.اقدام نماید ) 

مگهاوات مهذکور در ایهن بنهد، ( 250222خصوصی و تتاونی از میزان ) یهابخشسهم  :تبصره

 ( مگاوات است.920222هزار )حداقل ده
هه ه وزارت نیهرو حسهب درخواسهت نسهبت بهه صهدور مجهوز صهادرات و )ترانزیهت( بهرق از 

 خصوصی و تتاونی اقدام نماید. یهابخشمتتل  به  یهاارآنیریغبا سوخت  یهاروگاهین
ولیت تهأمین بهرق، بهه منظهور ترغیهب ئه وزارت نیرو مکلف است در صورت نیاز با حفئ مسه و

خهار  از مهدیریت آن  یههاروگاهینسایر مؤسسات داخلی به تولیهد ههر چهه بیشهتر نیهروی بهرق از 
بهرق ایهن  دیهخر رسهد، نسهبت بههوزارتخانه، براساس دستورالتملی که به تأیید شهورای اقتصهاد می

 اقدام نماید. هاروگاهین

تلفات انرژی برق را در شبکه انتقال و توزیع کهاهش زه چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود 
دهد، وزارت نیرو موظف است نسبت به خریهد انهرژی بازیافهت شهده بها قیمهت و شهرایط در دوره 

همهان میهزان را صهادر  رسد اقدام و یها مجهوز صهادرات بههزمانی که به تصویب شورای اقتصاد می
 نماید.

مکتهب  متهر ههزار 2بهیش از  هاآنالنه سوخت ح ه قیمت انرژی برای واحدهایی که مصرف سا

است، در صورت عهدم رعایهت  مگاوات 2بیش از  هاآنمتادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفاده 
رسد، با ارائهه این ماده، که به تصویب شورای اقتصاد می یهادستورالتملمتیارها و ضوابط موضوع 

 یابد.فرصت مناسب افزایش می
 یههاروگاهینرا برای تتیین قیمت خریهد بهرق از  ییهاشاخ،این ماده  "ب"بطور خالصه، بند 

به لزوم تتیین مشوق جهت حمایهت از توسهته  " ". در بند کندیم( تتیین FITمشوق انرژی پاک )
و  "د"و  "الهف"کوچک مقیاس برای بخش خصوصی و تتاونی تأکید شده است. بند  یهاروگاهین

 ی اهداف و جداول زمانی است.تبصره آن همسو با سیاست تنظیم
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مشهمول  یهاشهرکتو  هاسهازمانکلیهه  (:پاا  یهایانرژقانون برنامه پنجم ) 136ماده 
المللهی قانون برنامه که به منظور کاهش انتشار گازههای آالینهده در چهارچوب سهاز و کارههای بین

شوند، مجهاز (، موف  به اخذ گواهی کاهش انتشار میCDMموجود، مانند ساز و کار توسته پاک )
باشند. هفتاد درصد وجوه حاصله جزء درآمهدهای برنامه می یهاسالبه واگذاری یا فروش آن طی 

 ،های مزبور از همین محلهای مربوط به اخذ گواهیشود و هزینهربط منظور میداخلی شرکت  ی

 شود.باقیمانده به خزانه کل کشور واریز میقابل تأمین و پرداخت خواهد بود. سی درصد 
بهادی و خورشهیدی و  یههاروگاهینتولید تجهیهزات  یهارساختیزه منظور ایجاد ب :131 ماده

در سبد تولید انهرژی کشهور،  هایانرژپاک و افزایش سهم تولید این نوع  یهایانرژتوسته کاربرد 
و یارانهه  شهده ی از طریه  وجهوه ادارهخصوصی و تتهاون یهابخشدولت مجاز است با حمایت از 

سود تسهیالت، زمینه تولید تا پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی در طول برنامه متناسب بها 

  سازد. تحق  تولید را فراهم
تتیهین  این ماده نوعی سیاست تنظیمی برای متنوع سازی سبد انرژی کشور است، که با سیاسهت

( و نیهز اههداف و جهداول زمهانی مطابقهت RPSتجدیدپذیر از سبد انرژی کشهور ) یهایانرژسهم 
 توانهدیمهمالی در قالب یارانه و تسهیالت را نیهز دربهردارد. ایهن بنهد  یهامشوقدارد. ضمناً اعطای 

 بادی و خورشیدی ترغیب نماید. یهاروگاهیندر  یگذارهیسرمارا برای  گذارانهیسرما
برداری پایهدار از شود به منظور حفاظت، احیاء و بهرهدولت اجازه داده میالف ه به  :167ماده 

محیط زیست، منابع طبیتی و تنوع زیستی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقهدام 

 قانونی انجام دهد:
تههدوین و اجههرای برنامههه مههدیریت یک ارچههه زیسههت بههومی و برنامههه عملیههاتی حفاظههت و  ه 9

 حساس و شکننده کشور. یهابومستیزبرداری پایدار از تنوع زیستی هبهر
 .  صندوق ملی محیط زیست»اصالح اساسنامه  ه 2
 

 ست:یز طیمح یمل صندوق اساسنامه

 طیمحه بیهتخر از یریجلهوگ و یطهیمح ستیز یهاندهیآال لیتقل به کمک جهت در :1 ماده

 بهه اساسهنامه نیها در هکه» سهتیز طیمحه یمله صهندوق» ستیز طیمح از تیحما و حفئ و ستیز
 .  شودیم سیشود، تأسیم دهینام «صندوق» اختصار
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 منهابع. باشهدیم الیهر( 92ر  222ر  222ر  222) اردیهلیم ده مبلهغ صندوق هیاول هیسرما :6 ماده
 :است ریز قرار به هاتیفتال انجام جهت اعتبارصندوق نیتأم

 یداخل یردولتیغ یحقوق و یقیحق اشخاص یایهدا و هاکمک
 یالمللنیب و یخارج یایهدا و هاکمک
 :باشدیم ریز شرح به صندوق اتیعمل حدود و موضوع :5 ماده

 قانون. در شده ینیبشیپ یهامحل از یمال منابع زیتجه و نیتأم
 جههت در نهدهیآال منهابع هرگونهه یلکبطور و هاکارگاه ،کارخانجات به یمال التیتسه یاعطا

 .یطیمح ستیز یاهیآلودگاهشک
 و اءیههاح ،حفههئ  یههطر از سههتیز طیمحهه بیههتخر از یریجلههوگ یبههرا یمههال التیتسههه یاعطهها

 (.ژن و گونه ،بوم ستیز ،ستگاهیز شامل) یستیزتنوع تیریمد

 .سمیاکوتور یهاطرح و یطیمح ستیز یهاپروژه و هاطرح در یارکهم و یمال تیحما
 سهتیز طیشهرا بهبهود جههت یسهازفرهنگ و یآموزش یهاطرح در یارکهم و یمال تیحما

 .یطیمح

 لیهمکت و گسهترش جههت در سهتیز طیمحه نیمحققه و نیمختهرع بهه یمهال التیتسهه یاعطا

 .یآلودگ اهشک و نترلک زاتیتجه از یعموم استفاده و انبوه دیتولیبرا قاتیتحق
 بها و یاعتبهار مؤسسهات و ههابانک یارکهم جلب با خاص موارد در تواندیم صندوق :7 ماده
 مقهررات براساس انیمتقاض به یطیمح ستیز التیتسه یاعطا جهت در هاآن یمال از منابع استفاده

 التیتسهه ورکمذ مؤسسات و هابانک به انیمتقاض وام اقساط بازپرداخت در واقدام  کیبان اتیعمل
 .آورد عمل به صندوقمنابع از را یمال یهاتیحما و

زیسهت  یههایآلهودگبنابراین دریافت تسهیالت مالی از صندوق محهیط زیسهت بابهت کهاهش 
 یههایانهرژکهالن مهالی بهرای توسهته  یهامشهوقمحیطی و تأمین مالی تحقی  و توسهته )یکهی از 

تجدیدپذیر( در جهت تولید انبوه و استفاده عمومی از تجهیهزات کنتهرل و کهاهش آلهودگی میسهر 

 است. 
تقویهت بنیهه دفهاعی کشهور و ارتقهاء تهوان بازدارنهدگی  منظور ت موظف است بهدول :201 ماده

مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظهت  یروهاین
دفهاعی،  هاییسهتمساز منافع ملی، انقهالب اسهالمی ایهران و منهابع حیهاتی کشهور و هوشمندسهازی 
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 مسلح به عمل آورد: یروهاین یل را درصورت تصویب فرماندهی کل  یهااقدام
 گو در دفاع ملیچابک و پاسخ یساختارهاسازی و بهبود   ه بهینه

کهارگیری  بههمردمهی در اسهتقرار امنیهت و دفهاع از کشهور و  یروهایند ه ارتقاء حضور و سهم 
 متقابل و بهینه از امکانات و توان منابع انسانی

و حفاظت از منافع ملی، منهابع حیهاتی  دهایتهدو ه ارتقاء ابتکار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر 

 ایرانو انقالب اسالمی 
حساس و مهم و یا در دسهت  یهاطرحک ه رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای 

ی و حیهاتی کشهور و اصهل یهاانیشهرحسهاس و  یهاسهاختمانمطالته و نیهز تأسیسهات زیربنهایی و 
 ( 971اجرائی موضوع ماده ) یهادستگاهآموزش عمومی مردم توسط 

  یل را به عمل آورد: یهااقدامدولت موظف است به طور خالصه 

ارتقاء حضور و سههم نیروههای  ،سازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخگو در دفاع ملیبهینه
کارگیری متقابهل و بهینهه از امکانهات و تهوان منهابع مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشهور و بهه

ارتقاء ابتکار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی، منابع حیهاتی  ،انسانی
حسهاس و  یههاطرحرعامهل در طراحهی و اجهرای رعایت اصول پدافند غی ی ایران،و انقالب اسالم

 .مهم و یا در دست مطالته و نیز تأسیسات زیربنایی
برای پدافند غیر عامل، مخصوصاً در زمینه انرژی برق، توسهته اسهتفاده  ابزارها نیترمهمیکی از 

.. ( و. یاهسهته، یین گرمهای، بهاد، زمهیدینهو )انهرژی خورشه یهایانرژد یتول یمواز یهاسامانهاز 

 تحق  اهداف فوق را برای دولت به دنبال داشته باشد.  تواندیمباشد که می
و اصههالحات و  9332قههانون تنظههیم بخشههی از مقههررات مههالی دولههت مصههوب سههال : 224ماااده 

 شود:الحاقات بتدی آن با اصالحات و الحاقات زیر برای دوره برنامه پنجم تنفیذ می
دارای توجیه فنی و اقتصهادی و مهالی و  یهاطرحرزی مورد نیاز به منظور تأمین منابع ا: «ف»بند 

شهود در حهدود ارقهام مقهرر در قهوانین بودجهه دولتهی اجهازه داده می یهاشهرکتزیست محیطهی 

سههنواتی حسههب مههورد نسههبت بههه صههدور اوراق صههکوک اسههالمی و یهها اوراق مشههارکت ارزی در 
( این 39مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در ماده ) یبازارها

قانون اقدام نمایند. صدور اوراق یادشده منوط به تأیید بانک مرکزی و متاونت بوده و بازپرداخهت 
 مربوط است.  یهاشرکتو تضمین اصل و سود این اوراق با 
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د تشویقی منوط به تأیید شورای پهول و اعتبهار صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسالمی با سو
 است. 

دنیها را  یکشهورهااین بند مشوقی مشابه با مشهوق تهأمین مهالی از طریه  اوراق قرضهه در سهایر 
. در اینجا به جای اوراق قرضه که یک ابهزار غیهر اسهالمی اسهت اجهازه انتشهار اوراق کندیمفراهم 

الزم به  کر است که تضمین اصل و سهود اوراق  .شودیمصکوک اسالمی و اوراق مشارکت داده 

 به دولت انتقال داد.  -به عنوان مکمل مشوق -را  هانیتضماین  توانیمبا شرکت است که 
 

 :12دستور العمل اجرایی ماده 

شهده، نسهبت بهه مبادلهه قهرارداد بلندمهدت  بر مبنای مجوز احداث صهادر وزارت نیرو :6ماده 

سراسهری )ل برق به شبکه ید و گسینحوه رعایت شرایط فنی برای تول. ودخواهد نم خرید برق اقدام
ن خریهدار و یه شهرایط حقهوقی و مهالی حهاکم بهیهز کلیه، مشخصات نقطه تحویل برق و ن(یا محلی

 در  خواهد شد.  قرارداد دکننده دریتول

 روگهاه، اخهذین بهرای احهداث نیه زمیمربوط به مطالته و انتخاب سایت، ته یهاتیفتال :5 ماده
محلهی،  ینهادههاز یط زیست و نیتی و حفاظت محیر منابع طبیربط نظ الزم از مراجع  ی یمجوزها

 شهبکه بهرق ن سرمایه، احداث جهاده، احهداث پسهت بهرق و پرداخهت هزینهه اتصهال بههیو تأم هیته
د بهرق تجدیدپهذیر موضهوع ایهن یهت دیگهری کهه بهرای تولیهو ههر گونهه فتال (محلی سراسری یا)

عهده و به هزینهه  ضرورت داشته باشد بر (سراسری یا محلی)به شبکه برق  ل آنیورالتمل و گسدست
 دکننده است. یتول

ه بهرق ضهرورت کل آن بهه شهبیر و گسیدپذید برق تجدیتول یه براک ییهاتیفتاله یلکبنابراین 

 ننده است. کدیتول نهیهزداشته باشد بر عهده و 
 . دینمایمدکننده با نرخ زیر خریداری یرا از تولخریدار، برق تجدیدپذیر  :6 ماده

 لووات ساعتیریال بر ک 152ر ساعات او  بار د

 لووات ساعتیریال بر ک 152در ساعات عادی 

   (ساعت در شبانه روز 4به مدت )لووات ساعت یریال بر ک 452در ساعات کم باری 
م بازار برق بهر یت تنظأیتوسط هن شده ییاعالم ساعات او ، عادی و کم باری مطاب  ضوابط تت

 باشد. مدیریت شبکه می عهده
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متتبهر ، شهوندیمهچهارم توسته منتقد  برنامهبلندمدت که در طول  یقراردادهافوق در  یهانرخ
قانون برنامهه چههارم  25ماده  «ب»ن نامه اجرایی بند یآئ 7باشد و بر اساس روش مندر  در ماده می

 . مشمول تتدیل خواهد شد توسته
هههه مههورخ  49993/ ت 942559هیئههت وزیههران بنهها بههه مصههوبه شههماره الزم بههه  کههر اسههت کههه 

قهانون تنظهیم  12ماده  یهاتترفهتجدیدپذیر )جایگزین  یهایانرژخرید برق از منابع  95/23/9337

بهاری ساعت در سهاعات او  و میان لوواتیکریال بر  9322برابر با   بخشی از مقررات مالی دولت(
 . ه استدر ساعات کم باری را تصویب نمود ساعت ریال بر کیلووات 122و 

رو بر اساس برآورد سانا اعتبارات الزم بهرای پرداخهت مبهالغ مابهه التفهاوت یوزارت ن :10 ماده
سهنواتی منظهور و بهه سهازمان مهدیریت و  یهابودجههاجرای این دستورالتمل را در  از براییمورد ن
 . دینمایمشنهاد یپ یزیربرنامه

تولیهد  یهانههیهزاین دستورالتمل نحوه خرید برق از تولیدکنندگان تجدیدپذیر را در بردارد و 
)نظیهر زمهین  ییهامشهوقبا اعمال  توانیمبر عهده تولیدکننده گذاشته است که  1برق را طب  ماده 

 را تسهیل نمود.    یگذارهیسرمارا کاهش و  هانهیهزو... (  هانهیهزرایگان، کمک 
 

دولت مصوب  یاز مقررات مال یم بخشیبه قانون تنظ یقانون الحاق مواد. 1-1
21/11/9311 

 یبهرا، شهودیاجهازه داده م یدولته یهاشهرکتو  ی، مؤسسهات دولتههاخانههوزارتبه : 2 ماده

ن بودجهه یمنهدر  در قهوان یو استان یمل یهایسرما یهاییدارا کتمل یهاطرح یهاپروژه یاجرا
طهرف  یاران داخلهکهمانیبه نفهع پ یدولت یهاشرکت یاز محل منابع داخل یگذارهیو سرما یسنوات

 ند. یافتتاح نما یالیر یشور اعتبار اسنادک یدولت ریو غ یدولت کیه بانکقرارداد نزد شب
 یاجهازه افتتهاح اعتبهار اسهناد یدولته یهاشهرکت، مؤسسهات و هاوزارتخانهبر طب  این ماده به 

ملهی و اسهتانی از محهل  یاهیسهرما یههایهیدارا کتمل یهاطرح یهاپروژه یبه منظور اجرا یالیر

داده  یر دولتهیهو غ یدولته کیه بانکاران داخلی نزد شبکمانیبه نفع پ یدولت یهاشرکت یمنابع داخل

 .  شده است
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 مالی قرراتم از بخشی تنظیم قانون به موادی الحاق ( قانون13ماده ) اجرایی نامه آیین
 دولت:

بودجهه  آیهین نامهه، در ایهن شهرکت، موضهوع مصهوب بودجه در شده اداره وجوه رقم: 7ماده 
 . نیست کاهش قابل شرکت اصالحی

 یههاتیفتالدر  یت بخهش خصوصهکو توسهته مشهار یبا ههدف توانمندسهازوجوه اداره شده 

 .  شودیمکه نوعی مشوق مالی محسوب  شودیمدولتی لحاظ  یهاشرکتو در بودجه  تکشر
 

 قوانین بودجه  .1-3
  11قانون بودجه سال  .1-3-9

و  ی( قهانون اساسه44اصل ) ییاجرا یهااستیس یع در اجرایبه منظور تسر: 4تبصره « ب»بند 

ر یهرو به شرح زیوزارت ن یشود با مترفی( قانون برنامه چهارم توسته به دولت اجازه داده م25ماده )
 ند:کاقدام 

ال از حسهاب ی( ر2، 222، 172، 222، 222ارد )یلیمبلغ دو هزار و ششصد و هفتاد م یمتادل ارز
و  ی، تتهاونیخصوصه یههابخشان یمتقاضه ی( بهرای)در قالب سههم بخهش خصوصه یره ارزی خ

را بهر اسهاس مفهاد  یدیهه طب  قرارداد منتقده برق تولکروگاه ید نیا خریاحداث  یر دولتیغ یعموم

ن یها یند، اختصاص دهد. در اعطای( قانون برنامه چهارم توسته عرضه نما25ماده ) یینامه اجرانیآئ
نهد ینما یداریهرو را خریمه تمام و در دست احداث وزارت نین یهاروگاهینه ک یاشخاص ،التیتسه

 ت خواهند داشت. یاولو
ی ه ارزی برای احداث یا خرید نیروگاهاختصاص تسهیالت )مشوق مالی( از محل حساب  خیر

( عرضهه ق. ب. چ )ترغیهب بخهش خصوصهی بهه تولیهد بهرق 25که برق تولیدی را بر اساس مهاده 

 نمایند. 
ال در قالب ی( ر9، 222، 732، 222، 222ارد )یلیهزار و هفتصد و هشتاد م یکمبلغ  یمتادل ارز

انتقهال  یهاشبکهاهش تلفات در کبه منظور  یره ارزیالت حساب  خیاز تسه یسهم بخش خصوص
ع یهو بهه صهورت ب یر دولتهیهبهه بخهش غ ههاروگاهینش راندمان مصرف سوخت در یع و افزایو توز

ع یهانتقهال و توز یهاشهبکه( از تلفهات %9درصهد ) یهکه سهاالنه کاختصاص دهد  یبیمتقابل به ترت
الت ین تسههیهد. بازپرداخت ایفزایب هاروگاهین ی( به راندمان حرارت%9درصد ) یکاهش و ساالنه ک
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 کننهدهافتیدر یر دولتی  بخش غیها، از طرروگاهیدر مصرف برق و سوخت ن ییجواز محل صرفه
 الت صورت خواهد گرفت. یتسه

اختصاص تسهیالت )مشوق مالی( از حساب  خیره ارزی به بخش غیهر دولتهی بهه صهورت بیهع 
توزیهع و  یهاشهبکهوکاهش تلفهات  هاوگاهرینش راندمان مصرف سوخت در یمتقابل به منظور افزا

 . ردیگیمانتقال صورت 

 
  11انون بودجه سال ق. 1-3-2

د یهتول یبهرا یو خصوص یتتاون یهابخش یگذارهیل سرمایبه منظور تسه :6تبصره « ب»بند 
و  ینو، وزارت امهور اقتصهاد یهایانرژو  یراه ، خدمات آزادینفت یهافرآوردهبرق، آب شرب، 

 ننهدگانکدیرا از تول یدیو خدمات تول کاالهاگونه نید ایخر یهابلف است پرداخت کم ییدارا

 یهاوزارتخانههن یمنتقده ب یقراردادهار( براساس یدپذیتجد یهایانرژو  یآببرقد یت تولی)با اولو
 یدیهو خهدمات تول کاالها( و فروشندگان هاآنتابته  یدولت یهاشرکت) یرو، نفت و راه و ترابرین

ن یهه در اکه ههاآن یاارانههی یههافیردا یمرتبط و  یهاشرکت یفوق با ح  برداشت از منابع داخل
 . دین نمایحسب مورد تضمقانون مندر  است، 

 یههایانهرژو  یآبه بهرقد یهت تولیهبها اولواین بنهد تضهمین خریهد بهرق از بخهش غیهر دولتهی 

را در  ههاآن یههاارآنی یههافیرد مهرتبط و یهاشهرکتبها اسهتفاده از منهابع داخلهی  ریدپذیتجد
 بردارد. 

و  ی، اجتمهاعیبرنامهه پهنجم توسهته اقتصهاد یلهک یهااسهتی( س22) به اسهتناد بنهد :12تبصره 
( درآمد حاصل از %22) ست درصدیران، دولت موظف است حداقل بیا یاسالم یجمهور یفرهنگ

ن یان فهروردیهه اساسنامه آن تا پاک یرا به صندوق توسته مل ینفت یهاصادرات نفت، گاز و فرآوده
 شهدهمشخ،د تها بهه جهز در مهوارد یهز نمایهشهود، واریم میتقهد یاسهالم یماه بهه مجلهس شهورا

ب اساسهنامه صهندوق، وجهوه ید. تها زمهان تصهویهبرنامه پنجم توسته مصهرف نما یلک یهااستیس

ز یهران واریها یزکهمر کنزد بانه ینام صندوق توسته مل بهرقابل برداشت یحساب غ یکور به کمذ
، یخصوصه یههاالت بهه بخشیتسهه یاعطها ین وجوه برایب اساسنامه از ایشود تا پس از تصویم

 یاهیسهرما یهایدارائ کتمل یهاطرحد یل خریاز قب یانجام امور یبرا یردولتیغ یو عموم یتتاون
نهده در یزا یههاطرحو  یانتفهاع یههان قانون و اجهراء پروژهیمه تمام( موضوع ایا نی)آماده  یانتفاع
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، یی، ههواینهی)زم ونقهلحمل، نفهتش یو پهاال یمیامور مختلف صنتت و متدن، نفت، گاز، پتروش
و  کروگههاه و انتقههال بههرق، آب، خههایاطالعههات، احههداث ن یو فنههاور ارتباطههات( یلههیو ر ییایههدر

، ی، گردشههگری، ورزشهی، فرهنگههی، درمهانی، پژوهشههین و سههاختمان، آموزشهک، مسهیشهاورزک
 .ردیو توسته صادرات  مورد استفاده قرار گ یاحتیس

احهداث بهرای  یردولتهیغ یو عموم ی، تتاونیخصوص یهاالت به بخشیتسه یاعطااین تبصره 

 .کندیماز محل صندوق توسته ملی را فراهم  روگاه و انتقال برقین
بهرق و ن ینهان از تهأمیحصهول اطم منظوربهه ،ر موظف اسهتیت توانکشر :15تبصره  "د"بند 

 یل واحهدهایهمکنسبت بهه احهداث و ت هاروگاهیناز یمورد ن یلیت مصرف سوخت فسیریاعمال مد
 دیاقدام نما یر از محل منابع داخلیدپذیتجد یهاروگاهینو توسته  یبکیل تریکس

 
  9311. قانون بودجه سال 1-3-3

و  یشهرسهاز و نکمسهرو، نفت، ین یهاوزارتخانه تابته و وابسته یهاشرکت به -لفا  :46ماده 

 یانتفهاع یههاطرح یاجرا یال برایارد ریلیهزار م ستیدو سقف تا شودیم داده اجازه یترابر و راه
 و بازپرداخهت اصهل. نهدینما منتشهر یالیت رکمشار اوراق خود یمال و ی، اقتصادیفن هیتوج یدارا
 . گرددیمن یتضم عامل یهابانک توسط اشاره مورد تکمشار اوراق فرع

انتفهاعی  یههاطرحبر این مبنا، رقمی ریالی به منظور تأمین مالی از طری  اوراق مشارکت بهرای 
بهه  توانهدیمه رهایدپهذیتجدتتیین شده که بخشی از آن مربوط به وزارت نیرو است و برای توسهته 

 کار گرفته شود. 
 

 میمستق یهااتیمال قانون .1-3-1

تولیهدی و متهدنی در واحهدهای  یههاتیفتالدرآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از  :132ماده 
بههه بتههد از طههرف  9339تتههاونی و خصوصههی کههه از اول سههال  یهههابخشتولیههدی یهها متههدنی در 

صهادر یها قهرارداد اسهتخرا  و فهروش منتقهد  یبهرداربهرهپروانهه  هاآن یربط برای  یهاوزارتخانه
( و به مدت چهار سال %32یا استخرا  به میزان هشتاد درصد ) یبرداربهره، از تاریخ شروع شودیم

( و بهه مهدت ده سهال از مالیهات موضهوع %922و در مناط  کمتر توسته یافته به میزان صد در صد )
 ( این قانون متاف هستند.925ماده )
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قتصهادی، فهرست مناط  کمتر توسهته یافتهه بهرای بقیهه مهدت برنامهه سهوم توسهته ا  :1تبصره 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایهران و همچنهین در آغهاز ههر دوره برنامهه توسهط سهازمان 

امور اقتصادی و دارایی و صنایع و متهادن تهیهه و بهه  یهاوزارتخانهکشور و  یزیربرنامهمدیریت و 
 .رسدیمتصویب هیأت وزیران 

های تولیهدی و متهدنی مسهتقر در شامل درآمهد واحهد ،موضوع این ماده یهاتیمتاف :2تبصره 

شتاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجهاه کیلهومتری مرکهز اصهفهان و سهی کیلهومتری 
و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفهر جمتیهت براسهاس آخهرین سرشهماری بهه  هااستانمراکز 

و شهرهای مهذکور  هااستانصنتتی استقرار یافته درشتاع سی کیلومتری مراکز  یهاشهرکاستثنای 
 نخواهد بود.
از وزارت فرهنهگ  یبرداربهرهکلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه  :3تبصره 

 درصد مالیات متتل  متاف هستند. 52و ارشاد اسالمی هر سال از پرداخت 
واحدهای متاف موضوع این ماده و  یبرداربهرهضوابط مربوط به تتیین تاریخ شروع  :4تبصره 

امور اقتصادی و دارائی و  یهاوزارتخانه( این ماده توسط 2همچنین تتیین محدوده موضوع تبصره )
 .گرددیمصنایع و متادن تتیین و اعالم 

 یههاروگاهینبهه  تهوانیمهمتدنی و یها گردشهگری را  -تولیدی یهاتیفتالمالیاتی  یهاتیمتاف
قائهل شهد.  ههاآنمتافیت های بیشتری بهرای  یاتبصرهیم داد و یا حتی با افزودن تجدیدپذیر نیز تتم

 .شودیمنوعی مشوق تأمین مالی محسوب  هاتیمتافاین 

 کاالههای شهده تمهام محصهوالت صهادرات از حاصهل درآمهد صد درصهد – الف :141 ماده
 شهیالت، وطیهور، دام بهاغی، زراعهی، محصهوالت شهامل) کشهاورزی بخهش محصوالت و صنتتی

 سهایر صهادرات از حاصهل درآمهد درصهد پنجهاه و آن و تکمیلهی تبهدیلی صنایع و( مرتع و جنگل
 صهادر کشهور از خار  به نفتی غیر کاالهای صادرات اهداف به یافتن دست منظور به که کاالهایی

 .هستند متاف مالیات شمول از ،شوندیم

 و اقتصهادی امور یهاوزارتخانه پیشنهاد به برنامه هر طول در ماده این مشمول کاالهای فهرست
 وزیهران هیهأت تصویب به صنتتی یهاوزارتخانه و سازندگی جهاد و کشاورزی بازرگانی، دارایی،

 .رسدیم
 ایهران بهه ترانزیهت صورت به که مختلف کاالهای صادرات از حاصل درآمد صد درصد – ب
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 شهمول از شوندیم صادر آن روی بر کاری انجام با یا ماهیت در تغییر بدون و شوندیم یا شده وارد
 .است متاف ،مالیات

 امهور از غیهر کهه کسهانی مهورد در مالیهات از متهاف کاالههای صهدور از حاصهل تبصره: زیان
 .شد نخواهد منظور آنان یهاتیفتال سایر مالیات محاسبه در دارند، هم دیگری فتالیت صادراتی

 .به صادرات برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر تتمیم یابد تواندیماین ماده نیز 
 

 ات بر ارزش افزودهی. قانون مال1-1

حسهب مهورد از پرداخهت  ههاآنواردات  نیچنهمو ارائه خدمات زیر و  کاالها عرضه :12 ماده
 باشد:مالیات متاف می

 از متافیت استفاده کنند.  توانندیمدسته کاال که  97
متهاف از مالیهات بهر ارزش افهزوده  یکاالههاتجدیدپذیر را به  یهایانرژتولید برق از  توانیم

 اضافه نمود. 
قهانون،  ایهن مشهمول خهدمات و کهاال بها رابطه در ارهایده و هایشهردار عوارض خنر: 36ماده 
 :گرددیم تتیین زیر قانون، به شرح این( 91) ماده موضوع مالیات نرخ بر عالوه

 ؛(%5/9) درصد نیم و قانون، یک این( 91)ماده  نرخ مشمول خدمات و کاالها کلیه ه الف

 ؛(%3) درصد دخانی، سه محصوالت و سیگار انواع ه ب

 ؛(%92) درصد هواپیما، ده سوخت و بنزین انواع ه  

 ؛(%5) درصد پنج کوره نفت و( %92) درصد گاز، ده نفت و سفید نفت ده

 محهیط از حفاظهت ضهوابط و استانداردها که ستیزمحیط  آالینده تولیدی یواحدها :1تبصره 
 پهانزدهم تها) زیسهت محهیط حفاظهت سهازمان اعهالم و تشخی، نمایند، طب نمی رعایت را زیست

پتروشهیمی،  یواحهدها و نفهت یهاشهگاهیپاال نیچنههم، (بتد سال در اجراء برای سال هر اسفندماه

 قیمهت از( %9) درصهد یهک پرداخت قانون، مشمول این موضوع متتل  عوارض و مالیات بر عالوه
 بهه آن یهاتبصهره و قهانون ایهن( 97) مهاده حکهم. باشهندمی آالینهدگی عهوارض عنهوان به فروش

 . باشدنمی تسری قابل ماده این موضوع آالیندگی عوارض

 و مزبهور واحهد درخواسهت نمایند، بها اقدام آالیندگی رفع به نسبت سال طی در که ییواحدها
 ایههن در. گردنههدمی خههار  آالینههده یواحههدها فهرسههت از سههتیزمحههیط  حفاظههت سههازمان تأییههد
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 سهازمان به مزبور سازمان توسط اعالم تاریخ از بتد مالیاتی دوره اول از یاد شده یواحدهاصورت، 
 . نخواهند شد آالیندگی عوارض پرداخت کشور، مشمول مالیاتی امور

 فهرسهت بهه زیسهت طیمح حفاظت سازمهان اعالم و تشخی، به بنها سال طی در کهه ییواحدها
 توسهط اعهالم تهاریخ از بتهد مالیهاتی دوره اول گردنهد، از اضهافه زیسهتمحیط آالینهده یواحدها
 . خواهند بود آالیندگی عوارض پرداخت مشمول زیست طیمح سازمان

 واحهد اسهتقرار محهل شههرداری حسهاب به شهرها حریم داخل در تبصره این موضوع عوارض
 واریهز( 31) مهاده( 2) تبصهره موضهوع وجهوه تمرکز حساب به شهرها حریم از خار  در و تولیدی

 . گردد توزیع شهرستان همان یهایاریده بین شود، تامی
نفهت و  یهاشهگاهیپاالن یچنهسهت و همیط زینهده محهیآال یدیهتول یواحدهابر طب  این ماده، 

درصهد از  یهکن قهانون مشهمول پرداخهت یهعوارض متتل  موضوع اات و یعالوه بر مال یمیپتروش

تولیهد بهرق از منهابع آالینهده را افهزایش  یهانهیهزباشند که یم یندگیفروش به عنوان عوارض آال
 یههایانهرژرقم این مالیات را افهزایش داد و عوایهد آن را صهرف سیاسهت سههم  توانیم. دهدیم

به عبارت دیگهر سههم ؛ کشور نمود یهااستانکیک مناط  یا تجدیدپذیر از سبد انرژی کشور به تف
از طری  وضع مقهررات اسهتانی یها  کردنیاتیعملاز تنوع سازی سبد انرژی تتیین و ملزم به  هااستان

آالینهده و...  یهاکارخانههدولتهی،  یهاسهاختمان، ههاهتلشوند. به طور مثال  هایشهرداردر سطح 
 تجدیدپذیر تأمین نمایند.  یهایانرژرد نیاز خود را از مکلف شوند بخشی از انرژی مو

 
 قانون اصالح الگوی مصرف انرژی .1-1

منظور حمایت و تشوی  برای ارتقاء نظام تحقی  و توسهته اجرائی مناسب به یراهکارها :4 ماده
نیهاز تها مرحلهه سهاخت نمونهه و  جدید ازطری  تأمین اعتبارات تحقیقهاتی مهورد یهایفناوردرباره 

تصهویب نفهت و نیهرو در قالهب بودجهه سهنواتی تهدوین و به یهاخانههوزارتسازی، توسط تجاری
 رسد. هیأت وزیران می

 این ماده مستقیماً مشوق تأمین مالی تحقی  و توسته را در بردارد. 
مهرتبط بها  یهااسهتیسمنظهور مهدیریت تقاضها و اجهرای  بهوزارت نفت مکلف است  :1 ماده

مختلههف مصههرف، کمههک بههه توسههته کههاربرد انههواع  یهههابخشسههازی مصههرف سههوخت در بهینه
درازمدت ناشی از  یهانهیهزمختلف مصرف، کاهش  یهابخشنوین تبدیل انرژی در  یهایفناور
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سهازی مصهرف انهرژی، مهرتبط بها بهینه یهادسهتورالتملتقاضای انرژی، تدوین متیارها، ضوابط و 
محلهی انهرژی و  یههاتیظرفکارگیری انهرژی همهراه بها توسهته بهه یههاحاملگزینی اقتصادی جای

سهازی مصهرف سهوخت را تجدیدپذیر پیشنهاد اصالح اساسنامه و وظایف شهرکت بهینه یهایانرژ
 تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه دهد. 

 یههاتیظرفتوسهته بهه کهارگیری طب  این ماده راهکار قانونی جهت اصالح قوانین بهه منظهور 

 تجدیدپذیر در وزارت نفت فراهم شده است.  یهایانرژو محلی انرژی 
در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی موظف : 16 ماده

گیری به سهوی سهاختمان را با جهت هاساختمانجویی مصرف انرژی در صرفه یهانامههنییآ، است
نفت، نیهرو، کشهور  یهاوزارتخانهشهرسازی را منطب  بر الگوی مذکور با همکاری  نیچنهمسبز و 

بتد از تصهویب ایهن قهانون  سال ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ظرف یکو متاونت برنامه

 تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. 
و مشخصهات فنهی مصهرف انهرژی سهاختمان سهبز حهداکثر  ارهایمتشامل  اجرائی یهانامهنییآ

که تمامی ضوابط خاص در طراحهی و سهاخت  یاگونهبهپس از تصویب این قانون  ماه ظرف شش
از دیههدگاه مههدیریت انههرژی و محههیط زیسههت از جملههه کههاهش آلههودگی و نیههاز بههه کمتههرین حههد 

( این قانون تهیه و 99) در کارگروه موضوع ماده لحاظ شده باشد، هاآنتجدیدناپذیر در  یهایانرژ
 رسد. وزیران می أتیه بیتصو به

 یمولهدهاخورشیدی یا سایر  یهاسلولبه استفاده از  هاساختماناز این ماده جهت الزام  توانیم

اسهتفاده  ههایشههردارتجدیدپذیر خانگی و کوچک مقیاس به منظور احداث ساختمان سبز توسهط 
 نمود. 

الگوی مصرف بهرق و گهازطبیتی بهه ازاء ههر مترمربهع سهاختمان بهه پیشهنهاد مشهترک  :تبصره
رسهد. مصهارف عالی انهرژی میتصویب شوراینفت، نیرو و مسکن و شهرسازی به یهاخانهوزارت

( افزایش قیمت خواهد %922) برق و گازطبیتی مازاد بر الگوی مصرف مشمول حداکثر صددرصد

داری کهل کشهور واریهز و براسهاس شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه اخذشد. وجوه اضافی 
( ایهن قهانون هزینهه 73) ترتیب مقرر در مهادهها و قانون بودجه ساالنه و بهقانون هدفمندکردن یارانه

 شود.می
 تهوانیمرا  کنندیمکه مازاد بر الگو انرژی مصرف  یکنندگانمصرففوق  یهامهیجرعالوه بر 
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 تجدیدپذیر نمود.  یهایانرژاستفاده از منابع تولید پراکنده و ملزم به 
و یها سهایر مراجهع مربهوط، منهوط بهه  ههایشهههردارصهدور گواهی پایان کار توسط  :11 ماده

 ( این قانون است.93) های موضوع مادهنامهرعایت ضوابط، مقررات و آیین
سال پس از تصویب این قهانون بها کلیه مؤسسات دولتی و عمومی موظفند ظرف پنج  :20 ماده

اداری خهود  یهاسهاختمانانهرژی در  یههاحاملهای کنترلی الزم برای مصهرف انهواع تتبیه سامانه

 ( این قانون اقدام نمایند.93) های موضوع مادهنامهمطاب  با آیین
ال سه 5را ظرف مهدت  93این ماده از نوع سیاست های تنظیمی است که دستیابی به موارد ماده 

 . دهدیمهدف قرار 
میلیون متهر مکتهب کنندگان انرژی با مصرف ساالنه سوخت بیش از پنجکلیه مصرف :24 ماده

گاز و یا سهوخت مهایع متهادل آن و تقاضهای )دیمانهد( قهدرت الکتریکهی بهیش از یهک مگهاوات 

جویی یا استفاده از امکانات بخهش خصوصهی موظفند با ایجاد واحد مدیریت انرژی از طری  صرفه
سهازی مصهرف انهرژی و دولتی نسبت به انجام ممیهزی انهرژی و بهینهو یا بدون گسترش تشکیالت 

بهه متیارههای موضهوع  یابیدستمنظور سازی مصرف انرژی بهاجرای راهکارهای الزم جهت بهینه
 ( این قانون اقدام نمایند.99) ماده

ی مصرف انرژی را در بر دارد کهه یکه یسازنهیبهاین ماده الزام واحد های صنتتی پرمصرف به 
اسهتفاده  توانهدیماز راههای تحق  آن استفاده از امکانات بخش خصوصی  کر شده و مصداق آن 

تجدیدپذیر بخش غیردولتی باشهد کهه منجهر بهه تقویهت طهرف تقاضها  یهاروگاهیناز برق تولیدی 

 خواهد شد. 
و  نفت و نیرو مکلفند پس از دریافهت گهزارش از مؤسسهه اسهتاندارد یهاخانهوزارت :26 ماده

تحقیقههات صههنتتی ایههران، واحههدهای صههنتتی مشههمول مقههررات اسههتاندارد اجبههاری را کههه در حههد 
تهدوین و  کههیدرصهورت( جریمهه نماینهد. 21) مطاب  ماده ،شده در استاندارد نیستندمتیارهای تتیین

 یههاخانههوزارتتتوی  افتهد، ابالغ استانداردها توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنتتی ایران به

گیری تصهادفی یها توانند رأساً و یا از طری  مشاوران طهرف قهرارداد براسهاس نمونههنفت و نیرو می
 یههاتیفتالدیگر مندر  در استانداردهای مصوب، بازرسانی را بهرای نظهارت بهر نحهوه  یهاروش

ن اعهزام ( این قانو24ماده )واحدهای انرژی و ارائه مشاوره و راهنمایی به واحدهای صنتتی موضوع 
 نمایند.
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واحدهای صنتتی در صورت عدم رعایت متیارها و مشخصات فنهی و اسهتانداردهای  :25 ماده
نفهت، نیهرو و صهنایع ومتهادن، از سهال شهروع اصهالح  یهاخانههوزارتمصرف انرژی با تشخی، 

انهرژی  یههاحاملصورت درصدی از قیمت فروش الگوی مصرف براساس شرایط اقلیمی و فنی به
داری کل کشهور واریزشهده جریمه خواهند شد. وجوه اخذشده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه

 سازی بخش صنتت موضوع این قانون هزینه خواهد شد.و در اجرای راهکارهای بهینه

ها و نحوه مصهرف آن در چههارچوب قهانون هدفمنهدکردن نامه مربوطه جهت اخذ جریمهآیین
 رسد.بودجه ساالنه به تصویب هیأت وزیران میها و قانون یارانه

کلیه صنایع، مؤسسات و واحدهایی که دسترسی به شبکه برق وزارت نیرو و امکان  :27 ماده

های تولید انرژی الکتریکی از قبیل تولید همزمان برق و حرارت، توربین انبساطی و یا اجرای سامانه

مطاب  با استانداردهای وزارت نیرو اقدام نمایند، واحد مستقل را دارند، چنانچه به تولید برق، 

برق موظف به خرید برق مازاد تولیدی از آنان بر اساس ضوابط  یهاشرکتاز طری   وزارت نیرو

 ( این قانون است.44ماده )مصوب موضوع 

 مشوق خرید تضمینی برق برای تولیدکنندگانی که به شبکه برق وزارت نیرو دسترسی دارند.
تابته موظف است خرید بهرق از تولیدکننهدگان آن  یهاشرکتوزارت نیرو ازطری   :44 ماده

تولید برق تضهمین کنهد و بهه ایهن منظهور از طریه  عقهد  یهاتیتحویل و به اندازه ظرفرا در محل 
 یا بیشتر، مطاب  شرایط زیر اقدام نماید: قردادهای پنجساله

های عمهومی برقهراری ون دریافهت هزینههالف ه اتصال مولدهای موضوع این ماده به شهبکه بهد

 گیرد.انشتاب، صورت می
ب ه در مواقع خرو  اضطراری و یا خرو  برای تتمیرات، با تشخی، وزارت نیهرو از انشهتاب 

برقرارشده برای تأمین برق مشترک تا سطح ظرفیت مولد بدون پرداخهت هزینهه اشهتراک، اسهتفاده 
 گردد.می

نماینهد، از اولویهت قطهع بهرق در اث مولد در محل مصهرف میپ ه مشترکینی که اقدام به احد

 شوند.کمبود در شبکه سراسری خار  می یهازمان
این ماده اشاره به مشوق قرارداد تضمین خرید برق از مولدهای تولید پراکنده دارد کهه شهرکت 

داخهت برق موظف است از طری  عقد قراردادهای بلندمدت )پنجسهاله( همهراه بها مزایهای عهدم پر
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قطهع  یهاتیاولوانشتاب برق، تأمین برق در شرایط اضطراری و یا تتمیرات و خرو  از  یهانهیهز
 برق، اقدام به خرید برق تولیدکنندگان برق نماید.

غیردولتی توزیهع و  یهاشرکتوزارت نیرو موظف است نسبت به حمایت از تشکیل  :46 ماده
تولیهد  یههاروگاهینفروش حرارت و گسترش آن در کل کشور به منظور خرید حرارت بازیافتی از 

 برق و فروش آن به واحدهای صنتتی و ساختمانی اقدام نماید.

از ماده فوق جهت پیشنهاد تأسیس شرکت های واسط توزیع و فهروش بهرق تولیهدی از  توانیم
 منابع تجدیدپذیر به واحد های صنتتی و ساختمانی وحدت مالک گرفت.

وری، افزایش امنیهت تهأمین انهرژی و مشهارکت گسهترده بخهش به منظور ارتقاء بهره :62 ماده
 ی:غیردولتی در عرضه انرژ

ف است با همکاری وزارت نیرو نسبت بهه حمایهت مهؤثر از تحقیقهات، الف ه وزارت نفت مکل

گذاری، ترویج و توسته واحدهای تولید همزمان برق و حهرارت و بهرودت از طریه  بخهش سرمایه
 غیردولتی اقدام نماید.

ب ه وزارت صنایع و متادن موظف است با حمایت از مراکز تحقیقاتی و صنایع مربوطهه، بهرای 
بومی و خوداتکهائی کشهور در تهأمین تجهیهزات تولیهد همزمهان بهرق، حهرارت و  توسته دانش فنی

 برودت اقدام نماید.
منظور حمایت از گسهترش اسهتفاده از منهابع تجدیدپهذیر وزارت نیرو موظف است به :51 ماده

کوچک )تا ده مگهاوات(، دریهایی و گرمایی، آبیبادی، خورشیدی، زمین یهایانرژانرژی، شامل 

ها و فاضالب شههری، صهنتتی، ده )مشتمل بر ضایتات و زائدات کشاورزی، جنگلی، زبالهتوزیست
ربهط نسهبت بهه س( و با هدف تسهیل و تجمیع این امور، از طریه  سهازمان  یادامی، بیوگاز و بیوم

عقد قرارداد بلندمدت خرید تضمینی از تولیدکنندگان غیردولتهی بهرق از منهابع تجدیدپهذیر اقهدام 
 نماید.
پیشهنهاد وزارت نیهرو و قیمت و شهرایط خریهد بهرق تولیهدی از منهابع تجدیدپهذیر به :1بصره ت

 شود.تصویب هیأت وزیران تتیین می
 یهاشهرکتای و نیهز بهرق منطقهه یهاشهرکتتابته وزارت نیرو اعم از  یهاشرکت :2تبصره 

و خریهد بهرق از توزیع موظفند با هماهنگی شرکت مهدیریت شهبکه بهرق ایهران نسهبت بهه تحویهل 
 سازمان مربوطه اقدام نمایند.
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منابع مالی موردنیاز برای خرید تضمینی بهرق تولیهدی از منهابع تجدیدپهذیر از محهل  :3تبصره 
صهادراتی گهاز و  یههامتیقوارداتی مهایع و  یهاسوختجویی شده براساس ارزش سوخت صرفه

سهت بهه ازاء بهرق تولیهدی ایهن قبیهل زیها و حفاظهت از محیطمنافع حاصل از عهدم تولیهد آالینهده
 شود.تأمین و به وزارت نیرو پرداخت می هاروگاهین

پههس از تصههویب ایههن قههانون بههه پیشههنهاد مشههترک  ماهشههشاجرائههی ایههن مههاده  نامهههنییآ

 رسد.تصویب هیأت وزیران مینیرو و نفت به یهاخانهوزارت
تجدیدپهذیر و شهرایط و  یههایانهرژاشاره مستقیم به قرارداد تضهمین خریهد بهرق از  :51ماده 

 منابع تأمین مالی آن دارد.
منظور تههرویج کههاربرد اقتصههادی منههابع نیههرو و نفههت موظفنههد بههه یهاخانهههوزارت :52 ماااده

های مجههزای از شههبکه از قبیههل آبگههرمکن خورشههیدی، حمههام تجدیدشههونده انههرژی در سههامانه

های فتوولتاییک، استحصال گاز از منابع زیسهت تهوده یدی، تلمبه بادی، توربین بادی، سامانهخورش
فسیلی، حمایت الزم را به صهورت عمهومی  یهاسوختهای تأمین و توزیع جویی در هزینهو صرفه

( ایهن قهانون تهأمین و 73مهاده )های مصوب ساالنه خود یا منهابع مهذکور در اعالم و از محل بودجه
 داخت نمایند.پر

وسههایلی کههه بههرق آن از طریهه  منههابع انههرژی  کنندگاناسههتفادهو  کنندگانمصههرفحمایههت از 
 .گرددیماز طری  این ماده میسر  هاآنمالی به  یهامشوقو ارائه  شودیمتجدیدپذیر تأمین 

سازی مصرف و ارتقهاء کهارآیی انهرژی به منظور حمایت از اجرای راهکارهای بهینه :73 ماده

از محهل  ،شودنفت و نیرو اجازه داده می یهاخانهوزارتدر چهارچوب اهداف و مواد این قانون به 
دولتهی  یهاشهرکتهای سنواتی و منهابع داخلهی های ناشی از اجرای این قانون، بودجهجوییصرفه

عالی انهرژی تابته، تسهیالت مالی الزم را تأمین نمایند. مقدار تسهیالت مالی این ماده توسط شورای
 شود.تتیین می
  :دولت موظف است  :76 ماده

الف ه اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تکالیف مندر  در ایهن قهانون را حسهب مهورد در قالهب 
دولتی یا ایجهاد تتههد از محهل  یهاشرکتشده، منابع داخلی ، وجوه اداره هادستگاهبودجه سنواتی 

های حاصهله در لهوایح بودجهه جوییتسهیالت داخلی و خهارجی و بازپرداخهت آن از محهل صهرفه
 بینی نماید.سنواتی پیش
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های مورد نیاز که متضمن ضمانت اجرای احکهام و تکهالیف ایهن قهانون اسهت بهه نامهب ه آیین
ماه تهیهه و بهه مواد ایهن قهانون تصهریح شهده اسهت را حهداکثر ظهرف شهش استثناء مواردی که در

 تصویب هیأت وزیران برساند.
 .باشندیمدو ماده اخیر مورد ارجاع سایر مواد 

 

  یریگجهینت. 6

همانگونه که مالحظه می گردد، با توجه به سیاست ههای کلهی نظهام در بخهش انهرژی و بطهور 

قانون اساسی، دولت باید از هرگونه تولیهد بهرق از  44اصل خاص، قانون اجرای سیاست های کلی 
منابع انرژی تجدید پذیر، بویژه توسط بخش خصوصی، حمایت و امتیازات مطرح در ایهن زمینهه را 

 برای بخش خصوصی نیز در نظر بگیرد.
بررسی مجموعه قوانین، آئین نامه های اجرائی و دستور التمل ها در حوزه تولید بهرق از طریه  

 نرژی های تجدید پذیر، چهار ایراد عمده به شرح  یل را نمایان می سازد:ا

الف ( عدم تولیت وزارت نیرو در اعمال بسیاری از مشوق ها و عدم پیگیری سهایر دسهتگاههای 
 متولی در این خصوص، مشاهده می گردد.

سهرمایه ب( عدم تمدید بسیاری از قوانین، آئین نامهه هها در ایهن حهوزه باعهث شهده اسهت کهه 
گذاران در زمینه تولید برق، نسبت به چگونگی ادامه حمایت های قانونی، اطمینان نداشته باشند. بهه 
عنوان نمونه برخی حمایت ها در قانون برنامه سوم  کر شده اما در قانون برنامه چههارم نیامهده و یها 

 در قوانین بودجه برخی سال ها  کر نگردیده است.
د قوانین این حوزه مانند عهدم اسهتفاده از منهابع صهندوق ملهی محهیط  ( عدم اجرای برخی موا

 زیست و درآمدهای قانون جلوگیری از آلودگی هوا.
د( پراکنده بودن حمایت ها و مشوق های قانونی از تولید برق توسط بخش خصوصهی بهویژه از 

توان با تجمیع کلیه انرژی های تجدید پذیر در قوانین و آئین نامه های مختلف؛ به نظر می رسد می 
قهانون برنامهه پهنجم، از پراکنهدگی  933مشوق ها و حمایت های قانونی در آئین نامه اجرائی مهاده 

بیش از حد مصوبات جلوگیری نمود. البته در نظر گرفتن اولویت در زمینه تولید برق از انرژی های 

آئهین نامهه ههای اجرائهی مهواد تجدید پذیر نیز به طور ویژه باید ملحوظ گردد. همچنین بسهیاری از 
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قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مرتبط با وزارت نیرو نیز می بایسهت، در ایهن آئهین نامهه ادغهام 
 گردد تا اشکاالت اشاره شده در بند های قبل تکرار نگردد.

بر اساس نتایج این مطالته، برخی قوانین مناسب وجود دارند که حمایت ههایی را از ایهن حهوزه 
می گیرند که باید تثبیت یا برای سال های بتد تنفیذ شوند، برخی قوانین نیاز به اصهالح دارنهد در بر 

بنهابراین در راسهتای فهراهم ؛ و در مورد برخی مشوق ها نیز نیاز به تهدوین قهوانین جدیهد مهی باشهد

 نمودن بستر های قانونی در خصوص بکارگیری مشوق ها در حوزه تولید برق از طری  انرژی ههای
 تجدید پذیر، سه فرض کلی به شرح  یل متصور است.

الف( مشوق هایی که تا کنون در قوانین، پیش بینی شهده انهد کهه در خصهوص آن هها، نیهاز بهه 
قهانون  25مهاده « ب»بنهد  نامهتنفیذ قوانین موجود می باشد؛ از جمله می توان به تثبیت و تنفیذ آیین 

قانون برنامهه  922برنامه چهارم توسته در خصوص خرید برق مازاد بر مصرف از تولید کننده، ماده 

قانون برنامهه « 9»آن در قانون برنامه چهارم و ماده « ب»اجرائی بند  نامهو آیین  25سوم توسته، ماده 
خریهد تضهمینی »ف انرژی در خصوص قانون اصالح الگوی مصر 19و  27،44پنجم توسته و مواد 

قهانون مالیهات  932، مهاده «کسهر مالیهات»قانون مالیات مستقیم در خصوص  949و  932مواد « برق
قانون تشوی  و حمایت از سرمایه « 9»مستقیم در خصوص بخشودگی موقت مالیات بر درآمد، ماده 

برنامهه چههارم توسهته، قهانون  92و  92، مهاده «متافیت های گمرگی»گذاری خارجی در خصوص 
قهانون نحهوه « 9»قانون برنامه چهارم توسته، ماده  25ماده « ب»آیین نامه اجرائی بند  4ماده  5 تبصره

سهال  بودجههقهانون  43و مهاده  9331قهانون بودجهه سهال  4تبصره « ب»انتشار اوراق مشارکت، بند 

 نامههآیهین  92م، بند الف ماده قانون برنامه سو 17، ماده «وام و اوراق مشارکت»در خصوص  9312
قهانون اصهالح الگهوی مصهرف در خصهوص  52و  5قانون چهارم و مواد  25ماده « ب»اجرائی بند 

 اشاره نمود.« پرداخت های بال عوض»
ب( مشوق هایی که در قوانین، پیش بینی شده اند امّا نیاز به اصالح یا تتمیم دارند؛ از جمله مهی 

 نمود: توان به موارد  یل اشاره 

تتیین میزان دقی  سهم انرژی تجدید پذیر در ترکیب سبد انرژی کشور در قانون سیاسهت ههای 
قهانون  933کلی نظام در بخش اداری، تتیین سهم انرژی تجدید پذیر از افزایش تولید برق در مهاده 

ههای  آن در بازه های زمانی متین به خصهوص بهرای مولهد محاسبهپنجم توسته، امکان تهاتر برق و 
قهانون  933قانون برنامه چههارم توسهته، تتمهیم مهاده  25ماده « ب»خانگی در آیین نامه اجرایی بند 
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برنامه پنجم توسته در خصوص گواهینامه های قابل مبادله برای گواهینامه های سبز داخلهی، تتمهیم 
دیهد پهذیر، منهابع تج حهوزهبهه « کسر مالیهات»قانون مالیات مستقیم در خصوص  932ماده  3تبصره 

بهه « متافیهت مالیهات بهر ارزش افهزوده»قانون مالیات بر ارزش افهزوده در خصهوص  92تتمیم ماده 
حوزه انرژی های تجدید پذیر، اصهالح قهوانین گمرکهی کشهور در زمینهه متافیهت ههای گمرکهی، 
اختصاص ردیفی مشخ، جهت احداث یا کمک به احداث نیروگاه های تجدیهد پهذیر در قهوانین 

ه پدافند غیر عامل، اختصاص بخشی از درآمد صندوق محیط زیست بهه تحقه  و توسهته و مربوط ب
 قانون برنامه پنجم توسته. 927کمک به توسته انرژی های تجدید پذیر در ماده 

پ( مشوق هایی که تاکنون در قوانین پیش بینی نگردیده و نیازمند تدوین قهوانین مهی باشهد. از 
 به این موارد اشاره کرد.جمله این حمایت ها می توان 

قانون اصهالح الگهوی مصهرف انهرژی بهرای تهامین بخشهی از  24، 93، 95اجبار مشترکان مواد 

خریهد تضهمینی »هر استان، تجمیع مقهررات مربهوط بهه  توستهانرژی مورد نیاز و پتانسیل ها در سند 
هی نامه سبز داخلهی بهرای قانون برنامه پنجم، اجازه صدور گوا 933در آیین نامه اجرایی ماده « برق

تولید کنندگان انرژی از منهابع تجدیهد پهذیر، در نظهر گهرفتن حمایهت ههایی در خصهوص  اعتبهار 
مالیاتی تولید کنندگان و سرمایه گذاری، تتیین کمک های بال عوض بخصوص در بخهش خهانگی 

نون برنامهه پهنجم قها 933ماده «  »و روستایی و مناط  با انرژی گران به عنوان مصادی  حمایت بند 
 توسته.

اجرایهی مهاده  نامههنیآئپیشهنهاد جههت تهدوین  نیترمهمصورت گرفته،  یهایبررسبا توجه به 

ماده « ب»اجرایی بند  نامهنیآئ، استفاده کامل از این است که مالک اصلی پنجم برنامه( قانون 933)
تنظهیم بخشهی از مقهررات مهالی  ن( قهانو12دستور التمل اجرایی مهاده ) و چهارم برنامه( قانون 25)

 یههامالکاجرایهی عهالوه بهر  نامههنیآئدولت  باشد. مواد  یل نیز جهت اضافه شدن به مهواد ایهن 
 :گرددیماصلی  کر شده  پیشنهاد 

تجدیدپهذیر بهه  یهایانرژدولتی و غیر دولتی به تولید برق از طری   یهابخشمالی  یهاکمک

نهه یو کهاهش آلهودگی و یها تفهاوت هز هاسهوختدلیل کمک به کاهش تولید برق از طری  سهایر 
(، باشهندیمیط برابر )که به لحاظ سایر شرا هاروگاهینر یر و سایدپذیتجد یهاروگاهینانجام شده در 
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 9عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی گردد. به

دولهت،  بهه متتل  یهانیزمبهای  اجاره پرداخت از نو یانرژ منابع زا برق نندگانکدیتول تیمتاف

 احداث )ایجادی( دوره در یدولت موسسات و هاشرکت

 : )تاکیدی(روی، انتقال نیروگاهین یهاطرحخارجی  گذارانهیسرماتضمین دولت به 
  آن توسط دولت ینید تضمیمت خریای فروش محصول و قبهالتفاوت مابهپرداخت 

  دولتی ایران  یهاشرکتپرداخت تتهدات قراردادی 

  تضمین خرید برق به قیمت مورد تواف 

  تضههمین اجههرای قههرارداد مههورد توافهه  بهها شههرکت دولتههی در صههورت فههروش شههرکت بههه
 Article 1 BC. Provisions of the law. Regulation and itsجدیهد  دارانسههام

Implementing Regulations) 

  بهه منظهور  یالیهر یاجازه افتتاح اعتبار اسناد یدولت یهاشرکتموسسات و ، هاوزارتخانهبه
 یهاشهرکت یاز محل منابع داخله یاهیسرما یهاییدارا کتمل یهاطرح یهاپروژه یاجرا

داده شهده اسهت   یر دولتهیهو غ یدولته کیه بهانکنهزد شهب یاران خارجکمانیبه نفع پ یدولت
(Article 2 BC. Provisions of the law. Regulation) 

  خهارجی )عهدم محهدودیت در مشهارکت  یگذارهیسرماموجود در قانون  یهانیتضمسایر
خارجی، میزان سود و سرمایه  قابل انتقال به خار  از کشهور و   یگذارهیسرماسهمی، میزان 

غیهر  یهاسهکیرخارجی، پوشهش  گذارانهیسرمانوع سرمایه قابل پذیرش، ورود و اقامت 

خارجی، جبران خسارت  یگذارهیسرماتجاری، کوتاه نمودن روند پذیرش و صدور مجوز 
گمرکههی و مالیههاتی مشههابه  یهههاتیمتافناشههی از سههلب مالکیههت و ملههی شههدن، اسههتفاده از 

   داخلی( گذارانهیسرما
د مورد تاکید قرار گیهر ریدپذیتجد یهایانرژو  یآببرقد یت تولیبا اولوتضمین خرید برق  -9

 )تاکیدی(.

________________________________________________________________ 

 نامههنیآئبها اصهالحاتی در ایهن  توانهدیمهسوم آورده شده اسهت کهه  ٔ برنامهقانون  924و  3البته این بند قبالً به نوعی در مواد  -9

 اضافه شود
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و  ههاروگاهینمتهدنی شهامل تولیهد بهرق در کلیهه  -صهنتتی یههاتیفتالمالیهاتی  یهاتیمتاف -2
 Repairتوسته یابهد ) ،تجدیدپذیر یهاروگاهینگردشگری به  یهاتیفتالمتافیت مربوط به 

hypertext 932. s. M. M.) 
 (Repair hypertext 949 BC. M. Mت مالیاتی صادرات به صادرات برق )یم متافیتتم -3
تجدیدپهذیر  یههایانهرژطریه  بر ازش افزوده به تولید بهرق از  تتمیم متافیت قانون مالیات -4

(Amendment to Article 92 BC. D. VAT) 

 تجهیهزات تولیهد بهرق از منهابع واردات یمتقاضه یبهرا یبازرگهان سهود پرداخت از متافیت -5

 تجدیدپذیر )ایجادی( یهایانرژ

 سهطح در تجدیدپهذیر یههایانهرژ منهابع از یدیتول یکیترکال یانرژ تیت دادن ترانزیاولو -1
 )ایجادی( یسراسر برق هکشب

 یهههایانههرژ منههابع از بههرق دیههتول احههداث پروانههه دارنههده بههه بههرق صههادرات مجههوز یاعطهها -7
 (Create accordance with paragraph "e" of Article 933 BC. B. Cتجدیدپذیر )

 صادراتی به صادرکنندگان برق )ایجادی(اختصاص یافتن جایزه  -3

 بهه یاگلخانهه یگازهها دیهتول عهدم و هاندهیآال انتشار عدم از یناش حقوق هیلتتل  یافتن ک -1

  .گذارهیسرما

 یهههاتیظرفکههارگیری  بههه توسههتهسههوخت بههرای  یسههازنهیبهشههرکت  اساسههنامهاصههالح  -92
 (Article 1 of the correct pattern of energy consumptionتجدیدپذیر ) یهایانرژ

تولیهد بهرق  یههاتیظرفدر محل تحویل و به اندازه  خرید برق از تولیدکنندگان آنتضمین  -99
توسط وزارت نیرو و متتاقبا اقدام از طری  عقد قراردادهای پنج ساله یا بیشتر، مطاب  شرایط 

  یل:

عمهومی برقهراری  یههانههیهزبدون دریافت  ،به شبکه ،موضوع این ماده یمولدهاالف ه اتصال 
 گیرد. انشتاب، صورت می

ب ه در مواقع خرو  اضطراری و یا خرو  برای تتمیرات، با تشخی، وزارت نیهرو از انشهتاب 
بدون پرداخت هزینه اشهتراک، اسهتفاده  ،برقرار شده برای تأمین برق مشترک تا سطح ظرفیت مولد

 . گرددیم
نماینهد، از اولویهت قطهع بهرق در حل مصهرف میپ ه مشترکینی که اقدام به احداث مولد در م
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 Article 44 An Act to amend the)شهوند خهار  می، سراسهری شهبکهکمبهود در  یههازمان

pattern of energy consumption.) 

کهه تها بهه حهال در مسهتندات قهانونی  کهر  ییهامشهوقبسهیاری از  در پایان الزم به  کر اسهت
ساز و کهار قهانونی  ، با این حال،باشندیممطالته نیز  مورد تأیید این منطقی و یهامشوق، انددهیگرد

)مثل اعتبار مالیهاتی  شوندیمکه در حال حاضر در دنیا اجرا  ییهامشوقبرای به کارگیری برخی از 

ن بهرای م قهوانیاصالح و یها تتمهیندارد. در برخی از موارد نیز  وجود ،(یگذارهیسرماتولیدکننده و 
 نیاز است. ، موردبا مشوق یا سیاست تنظیمی تطبی  بهتر
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