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 عنوان دستور

سی  شنهادات  برر صی    بخش پی صو صالح " مورد در خ ضمینی  خرید نرخ تعدیل روش ا  "تجدیدپذیر برق ت

ضوع   صالح  قانون( 61) ماده اجرایی نامه آیین 3 مادهمو صرف  الگوی ا صوبه ) انرژی م  ت/ 153440 شماره  م

 (وزیران هیأت  1394 /14/11 مورخ 52375

 شرح دستور

سائلی  از باتوجه به نوسانات ارزی، یکی  شند می مواجه آن با صنعت برق تجدیدپذیر  خارجی گذارانسرمایه  که م  موضوع  با

واحد قیمت خرید برق تجدیدپذیر در سرر ب بیا المللی یورو  .باشرردمی "تجدیدپذیر برق تضررمینی خرید تعدیل ضررری "

ست لکا در ایران قیمت به ریال تعییا  شود و     می گردد اگرچه بهتریا حالتمی ا شد که قیمت به یورو تعییا  تواند ایا با

ست و برای        ضعیتی نی ضر چنیا و صورت گیرد ولی در حال حا سانات ارز و تورم در  پرداخت معادل نرخ روز ارز  جبران نو

با اصرراحاتی در  از ایا رو سرررمایه گذاران به دنبال ایا هسررتند که ؛شررودمی قیمت خرید برق، ضررری  تعدیل بکار برده

 .شودنرخ ارز را بر قیمت خرید برق به نحوی تعدیل نمایند که کمتریا نااطمینانی ایجاد تورم و نوسانات  ضری  تعدیل، اثر

 مصرف الگوی اصاح قانون( 61) ماده اجرایی نامه آییا 3 ماده مفاد حس  تجدیدپذیر، برق تضمینی  خرید قراردادهای در

شماره    [ وزیران هیأت  1394 /14/11 مورخ 52375 ت/ 153440 شررماره مصرروبه موضرروع انرژی ست   ضررری  ،]1پیو

 :با برابرباشد که می بیانگر اثر تغییرات آنها ترکیبی از دو شاخص نرخ تورم و نرخ ارز و برق تضمینی خرید تعدیل

 در ،(α) آلفا توان به ]برداری بهره سال ابتدای به پرداخت سال ابتدای در فروشی خرده قیمت شاخص نسبت[ ضربحاصل

 ]برداریبهره شروع از قبل یکساله دوره به پرداخت زمان از قبل یکساله دوره در( یورو) ارز تسعیر رسمی نرخ متوسط نس [

 .) -α1 ( آلفا منهای یک توان به

 

 برخی نکاتی که در این فرمول باید مد نظر قرار گیرد، عبارت اند از:

ها در طول   بازه زمانی شررروع بهره برداری )تجاری( تا زمان پرداخت       اثرات نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز در  (1

 د.  گردتعدیل می قرارداد

باشرررد که م اب   می فرمول در ارز نرخ تغییرات وزن دهنده نشررران آلفا منهای یک و تورم تغییرات وزن بیانگر آلفا  (2

 .شودمی تعییا گذار، سرمایه انتخاب به دهم سه تا صدم پانزده بیاهیات وزیران، رقمی  مصوبه

سط   (3 سعیر ارز )یورو(،   متو سمی ت شد  می مبنای تعدیل قیمت نرخ ر که اوال با توجه به ثابت بودن قیمت خرید  با

سرمایه گذار دارد و ثانیا     ستقیم بر عایدی  ست  مرکزی بانک اعامی نرخی تابعبرق، اثر م سط   ا  فرمول در ساتبا و تو

  تعدیل   مبنای  ارز نرخ در تناظر  عدم  هرگونه گردد. لذا از ایا حیث حائز اهمیت اسرررت که      می ضرررری  تعدیل در    

 شود. پروژه ورشکستگی موج  تواندمی ،گذارسرمایهدریافتی  ارز نرخ و)مندر  در فرمول(  برق قیمت
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ایرادات و 

 مشکالت

 تعدیلشروع زمان اعمال ضریب در مورد  (1

 مصوب ق.ب.پ  133 ماده "ب" بند در گیرد قرار استفاده  مورد تجدیدپذیر صنعت  برای آنکه از قبل ارز نرخ تعدیل فرمول

ستفاده  مورد حرارتیهای نیروگاه برای ترپیش و شده  ست  گرفتهمی قرار ا شروع اعمال   و ا   انعقاد زمان تعدیل در آن،زمان 

  انرژی که مختص برق تجدیدپذیر مصرررف  الگوی اصرراح  قانون( 61) ماده اجرایی نامه لکا در آییا؛ اسررت  بوده قرارداد

تعدیل به جای آنکه زمان عقد  زمان شررروع اعمال بدیا ترتی  که . فرمول در مخر  کسرررها تغییر یافته اسررت باشررد می

   اندازد.تعدیل را به تعوی  میشروع اعمال شروع بهره برداری تجاری تغییر یافته است که زمان زمان قرارداد لحاظ گردد به 

ناشی از تغییرات تورم و تغییرات نرخ ارز را تعدیل   های توانست ریسک  می قرارداد به محض امضای  گذار سرمایه یعنی قبا 

به طول   سرررالبیش از یک نیروگاه  یک  برای برداری بهره اسرررت ممکازمان بهره برداری ماک قرار گیرد،  نماید ولی اگر   

 در ایا دوره، تغییرات تورم و نرخ ارز قابل پیش بینی نمی باشد. کهانجامد 

 توان آلفادر مورد  (2

گذار را با مشررکلی مواجه نمی نماید لکا سرررمایه)مذکور در مصرروبه فعلی(  0.3تا  0.15انتخاب ضررری  آلفا در بازه بیا 

صفر تا    سترش بازه انتخابی از  سرمایه گذار  0.3گ و   تورم را کمتر اثر دهد که در تعدیل نرخ خرید برق،می ایا امکان را به 

 گیرد ضما اینکه شرایط قبلی همچنان محفوظ است.در نظر تغییرات نرخ ارز را بیشتر اثر 

 ،(یورو) ارز تسعیر رسمی نرخدر مورد  (3
زمانیکه ارز دو نرخی بوده است و در حال  با توجه به سابقه، خصوصا    عدم وجود معیار مشخص در تعییا نرخ تسعیر ارز مبنای تعدیل   

ساس روش تهیه      ساس نرخ و چه بر ا ضر که انواع نرخ ارز چه بر ا سی    ابهام دو با گذارسرمایه  وجود دارد،حا سا   نماید،می مواجه ا

 قرار ارز نرخ تعدیل مبنای را نرخی چه سررراتبا اینکه دیگر و کندمی اعام را نرخی چه در هر زمان مرکزی بانک اینکه اول

شد هر  دهد؟می   دریافتی ارز نرخ و( فرمول در مندر ) برق قیمت تعدیل مبنای ارز نرختعییا  در تناظر عدم گونه و آنچنان که ذکر 

 منتهی شود. پروژه به شکست تواندمی گذار،سرمایه

 ارجی عبارت اند از:خگذاری رمایهساصل و سود  یک سال اخیر( مربوط به)رتبط با ارز م قرراتم و وانینق 
 خرو  یا ورود هنگام به مورد عمل ارز دارد نرخمی اذعان 12خارجی که ذیل ماده گذاری از سررررمایه حمایت  و تشررروی  قانون (1

سمی  شبکه  دررایج  نرخ همان ارز بودن نرخی تک صورت  در ارزی کلیه انتقاالت همچنیا و خارجی سرمایه  شور  ر غیر  در و ک

 ؛]2پیوست شماره [ .بود خواهد ماک ایران اسامی جمهوری مرکزی بانک تشخیص به روز آزاد نرخ صورت ایا

 سود و اصل  بابت ارز انتقاالت و نقل و فروش برای هشتم،  بند در که 96 سال  آذرماه مصوب  مرکزی بانک ارزی مقررات مجموعه (2

 ؛ ]3پیوست شماره [ داندمی مجاز را آزاد ارز نرخ خارجیگذاری سرمایه

  که ارز نرخی تک نظام موضوع با ،]4پیوست شماره   [ وزیران هیات 22/01/1397 مورخ 55300/ت/4353 شماره  نامه تصوی   (3

 رساند؛ می برق تضمینی خرید ثابت نرخ یک به را گذار سرمایه

 سرررود و اصرررل برای موردنیاز ارز تامیا که ،]5پیوسررت شررماره [ 97 فروردیا در مرکزی بانک 7 شرررماره اطاعیه 10 بند (4

 .داندمی مجاز رسمی نرخ با را خارجیگذاری سرمایه

 از حاصل  عواید تمامی و سود  اصل،  بابت ارز انتقال و ، تأمیا30، ذیل بند 20/05/1397بندی بانک مرکزی مورخ  45بخشنامه   (5

 بامانع بازار نرخ به ایران فنی و اقتصررادی هایکمک و گذاریسرررمایه سررازمان تایید را با کشررور در خارجی گذاریسرررمایه

 ؛]6پیوست شماره [.داندمی

سمی  نرخ" عبارت اگرچه**  ضر،  حال شرایط  برای آمده، فعلی تعدیل فرمول در که "مرکزی بانک ر صوبه  به توجه با حا  بندی 45 م

ضوع را متبادر  و، لکا عبارتی قابل تفسیر است و ممکا است ایا م   شود تلقی می ارز قابل تهیه از سامانه نیما  نرخ همان مرکزی، بانک

 . شودک مرکزی تأمیا میاست که توسط باننماید که نرخ ارزی 
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جمعررربندی 

کارشناسی کارگروه

مررورخ 

12/04/97 

سی  منظوربه  شنهادات  برر صاحی  پی ضوعات در ارتباط با  ا ضمینی  بازخرید تعدیل ضری  " مو نرخ  " و "تجدیدپذیر برق ت

 به اقدام تیرماه، 12 شررنبه سرره روز ،کشررور توسررعههای برنامه دائمی احکام قانون 12 ماده کمیته دبیرخانه ،"تسررعیر ارز

 .نمود تخصصی و کارشناسی کارگروه برگزاری

  سررازمان ،)سرراتبا( ایران برق انرژی وری بهره و تجدیدپذیرهای انرژی سررازمان از نمایندگانی حضررور با نشررسررت  ایا

سامی  جمهوری مرکزی بانک خارجی، گذاریسرمایه  ساتبا اعام   گردید و  برگزار خصوصی   بخش فعاالن و ایران ا نماینده 

سان ایا       شنا شنهاد اول )تغییر زمان تعدیل و تغییر بازه آلفا( بیا کار نمود که با توجه به مذاکراتی که قبا در مورد دو پی

 باشد.می سازمان با نمایندگان بخش خصوصی صورت گرفته است، هردو موضوع مورد قبول ایشان

شنهاداتی     سعیر ارز نیز پی صره به ماده  در مورد نرخ ت   قانون( 61) ماده اجرایی نامه آییا 3م رح گردید از جمله الحاق تب

مبنی بر   ،وزیران هیأت  1394 /14/11 مورخ 52375 ت/ 153440 شرماره  مصروبه  موضروع  انرژی مصررف  الگوی اصراح 

 گذاریسرمایه مجوز دارای خارجی گذارانسرمایه برای فوق، فرمول در ارز تسعیر رسمی نرخ ارز، نرخی تک نظام در"اینکه 

 در ارز، نرخی تک نظام از خرو  و شرررایط تغییر درصررورتو  باشررد بانکی شرربکه در رسررمی ارز نرخ ،(FIPPA) خارجی

شوی   قانون 12 ماده حکم اجرای صوب  خارجی گذاریسرمایه  حمایت و ت سمی  نرخ  ،1380 م سعیر  ر سط  ارز ت   بانک تو

 داشررت اذعان اما نمود اعام را خود ضررمنی موافقت سرراتبا نماینده در ایا خصررو  که ".گرددمی اباغ و تعییا مرکزی

 شبهه  ایا نحویکه به داشت  تاکید ارز تامیا نحوه تعییا بر نیز مرکزی بانک نماینده و گیرد صورت  بیشتر  بررسی  بایستی 

   باشد؛ مرکزی بانک از تهیه قابل ارز نرخ معنی به بانکی ارز نرخ که نیاید بوجود گذارسرمایه برای

صوبات اخیر دولت، نظام تک نرخی ارز دیگر وجود ندارد،   لکا شنهادات با توجه به اینکه در پی م ستی  دبیرخانه پی   می بای

 . گیرد قرارتوجه و تصمیم  مورد کمیته صحا در

 

پیشنهادات 

 دبیرخانه

 متوسط گرفتا نظر در با بتواند گذار سرمایه کهنحوی به است تعدیل ضری  اعمالشروع  زمان پیشنهاد اصاح مورد اول(

 .باشد داشته را خود اقتصادی محاسبات قرارداد، امضای از قبل یکساله دوره در( یورو) ارز تسعیر رسمی نرخ

ست    مورد دوم( صاح بازه قابل انتخاب آلفا ا سا تغییرات    ا سا چندان  خارجی گذار سرمایه  برای داخلی تورم نرخ چرا که ا

سیاری  اهمیتی ساس تغییرات ارزی   تورمی تغییرات نمودن اثربی بدنبال گذاران سرمایه  از ندارد و ب و تعدیل حداکثری برا

شنهاد        شد. بنابرایا پی صفر نیز فراهم با ستند لذا م لوب خواهد بود اگر امکان انتخاب آلفا به میزان هرچه کمتر تا حد   ه

دارد و هم   دنبال به را گذار سرمایه  خواسته  تامیا که هم م رح است،  صفر  به صدم  پانزده از آلفا ضری   حدپاییا کاهش

 .دارد وجود قبلی دامنه انتخاب امکان همچنان اینکه ضما کند،به کاهش اثر تورم کمک می

صالح ماده  در نتیجه،  صالح  قانون( 61) ماده اجرایی نامه آیین 3ا صرف  الگوی ا ضوع  انرژی م صوبه  مو  153440 شماره  م

 به ترتیب زیر پیشنهاد می گردد:وزیران  هیأت  1394 /14/11 مورخ 52375 ت/
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نرخ پایه قرارداد خرید از نیروگاه غیردولتی در زمان پرداخت بر اسرراض ضررریب زیر تعدیل و در پرداخت             – 3ماده  

 گیرد:می ماهانه مورد عمل قرارهای صورتحساب

 پی نوشت: 

 مورد در جمهور، رئیس محترم اول معاون به خ اب 16/04/1397 تاریخ به اینامه طی نیرو محترم وزیر واصررله، اطاع حسرر 

 پیشنهاداتی  مصرف  الگوی اصاح  قانون 61 ماده نامهآییا 3 ماده موضوع  تجدیدپذیر برق خرید های نرخ تعدیل ضری   اصاح 

باشد؛ از ایا رو مکاتباتی از سوی انجما   می میسر  وزیران محترم هیات مصوبه  اصاح  طری  از آنها اعمال که اندنموده م رح را

سرمایه  انرژی سازمان  صادی ایران و همچنیا دبیرخانه کمیته با دبیرخانه  های تجدیدپذیر ایران،  گذاری و کمک های فنی و اقت

صورت              صی  صو صاح مزبور پیش از دریافت نظرات بخش خ سی و ا ضمون که برر صورت گرفت با ایا م هیأت محترم دولت 

 باشد.( می7نگیرد. تصاویر ایا مکاتبات به پیوست )شماره 

سه مورخ    ایران  تجدیدپذیر هایانرژیضمنا دبیرخانه کمیته از طری  انجما   ضوع در جل  28/05/1397م لع گردید که ایا مو

پیشررنهادی زیسررت دولت مورد بررسرری قرار گرفته اسررت که در ایا جلسرره مورد  محیط و صررنعت زیربنایی، کمیسرریون امور

درخصو  اصاح زمان شروع تعدیل مصوب شده است و تصوی  اصاح بازه پیشنهادی در مورد ضری  آلفا منوط به درخواست 

 کتبی وزیر محترم نیرو شده است.

 :به شرح ذیل 3الحاق یک تبصره به ماده در مورد تعیین نرخ رسمی تسعیر ارز، مورد سوم( 

صره  سمی  نرخ –تب سعیر  ر سهیات  با های پروژه داخلی، گذاری سرمایه  با های پروژه برای فوق، فرمول در ارز ت   و ریالی ت

سعه  صندوق  محل از ارزی   ،(FIPPA) خارجی گذاریسرمایه  مجوز دارای خارجی گذاری سرمایه  با های پروژه ملی، تو

  اعامی رسرررمی ارز نرخ تامینمالی،   از دیگر نوع هر و خودگردان، فایننس  و خودگردان فایننس  ارز تامیا  با  های  پروژه

 در مقررات، و قوانیا تغییر درصورت و باشد می برشمرده انواع از هریک برای جاری، مقرره آخریا در مرکزی بانک توسط

 توسط  بایستی  ارز تسعیر  رسمی  نرخ  ،1380 مصوب  خارجی گذاریسرمایه  حمایت و تشوی   قانون 12 ماده حکم اجرای

 .گرددمی اباغ و تعییا مرکزی بانک

فهرست مدارک و 
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