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حميد رضا صالحی
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران



:تجربيات جهانی
سرعت رشد انرژي هاي تجديدپذير در توليد برق

درصد83
از ظرفيت جديد 

توليد برق در جهان
2020در سال 



:تجربيات جهانی
سهم تکنولوژي هاي مختلف از توسعه ظرفيت 

گيگاوات256
ر ظرفيت جديد تجديدپذي

2020در سال 



:تجربيات جهانی
2020گيگاوات مجموع ظرفيت خورشيدي تا پايان 760

گيگاوات 139
ظرفيت جديد خورشيدي

2020در سال 



:تجربيات جهانی
انرژي هاي تجديدپذير به عنوان موتور اشتغال

ميليون شغل11



پتانسيل توسعه انرژي هاي تجديدپذير براي ايران

ظرفيت خورشيدي و باديهزار مگاوات 90•

ميليارد دالر70معادل 

تشکل هاي اتاق ايران



انسهم انواع نيروگاه هاي تجديدپذير در اير

تجديدپذير در کشورسهم انواع نيروگاه هاي 

%سهم (مگاوات)ظرفيت نوع نيروگاهرديف

%31034بادي1

%45650خورشيدي2

%111.2زيست توده3

%10511.6برق آبی کوچک4

%40.4بازيافت تلفات حرارتی5

%192.1توربين انبساطی6
903مجموع



8

بخش بندي
بخش خورشيدي

خانگی

صنعتی زمين هاي کشاورزي ادارات دولتی

بخش بندي بخش خورشيدي در کشور

نيروگاهی



هزار مگاوات37= ميليون نيروگاه خورشيدي خانگی 2: کشور آلمان

نيروگاه خورشيدي خانگیهزار مگاوات 5: کيلوواتی5ميليون نيروگاه خورشيدي خانگی 1: ايران

:پيشنهادات
واقعی کردن قيمت برق-1
(قانون بودجه18محل بند الف تبصره از )تسهيالت ريالی کم بهره -2
...(تخفيف در عوارض شهرداري و )تشويق خانه ها به نصب نيروگاه هاي خورشيدي -3

نيروگاه خورشيدي خانگی

نيروگاهیاداراتکشاورزيصنعتیخانگی

هزار ميليارد تومان100

ميليارد دالر4



تعداد

828 ی نواحی صنعتو تعدادشهرکها
حال بهره برداريدر 

47.500 ره به بهتعداد واحدهاي صنعتی 
برداري رسيده

اگر هر واحد صنعتی،
اه کيلووات نيروگ100

دخورشيدي نصب کن
MW 5000

:پيشنهادات
(براي شهرک هاي صنعتی)ملی تسهيالت ريالی از محل صندوق توسعه -1
نيروگاه هاي خورشيديمجهز به عدم قطعی برق واحدهاي صنعتی -2

ها  و نواحی صنعتیداخل شهرک : صنايع کوچک و متوسط

نيروگاهیاداراتکشاورزيصنعتیخانگی

هزار ميليارد تومان75

ميليارد دالر3



سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران( 97شماره )99آمارنامه تا پایان سال : ماخذ

در شهرک ها  و نواحی صنعتیتعداد واحدهاي صنعتی 

نيروگاهیاداراتکشاورزيصنعتیخانگی

کشور 
(مگاوات)

18.400 نياز برق مورد 
(بر اساس قراردادهاي منعقده)

9.900 برق تامين شده 

8.500 برق تامين نشده



از برق خود را از % 20ادارات دولتی موظف هستند 
.انرژي هاي تجديدپذير تامين کنند

مصوبه الزام ادارات دولتی
(1395وزيران سال مصوبه هيات )

مگاوات1000پتانسيل 

نيروگاهیاداراتکشاورزيصنعتیخانگی

:پيشنهادات
اجرايی شدن مصوبه هيات وزيران در اعمال جرايم روي قبض -1

برق ادارات

هزار ميليارد تومان20

ميليارد دالر0.8



پتانسيل نيروگاه هاي بزرگ مقياس خورشيدي در ايران

نيروگاهیاداراتکشاورزيصنعتیخانگی

:پيشنهادات
تسهيالت ريالی از محل صندوق توسعه ملی-1
(از تفاهم نامه% 10)قسمتی از تفاهم نامه صنايع بزرگ با وزارت نيرو -2
امکان صادرات برق-3
مناقصات بزرگ خريد برق ارزي-4

هزار ميليارد تومان60مگاوات 5000

ميليارد دالر2.4



ايرانسال در 4خورشيدي در هاي بيزينس نيروگاه 

نيروگاهیاداراتکشاورزيصنعتیخانگی

مگاوات 5000
هزار ميليارد تومان60

ميليارد دالر2.4

هزار ميليارد تومان20

ميليارد دالر0.8

هزار ميليارد تومان75

ميليارد دالر3

هزار ميليارد تومان100

ميليارد دالر4

مگاوات 1000 مگاوات 5000 مگاوات 5000

هزار ميليارد تومان255

ميليارد دالر10.2



لزوم توسعه انرژي هاي تجديدپذير براي ايران

برقهزار مگاوات 11کسري •
وشیخام<=کسري آب نيروگاه هاي برقابی –عدم سرمايه گذاري جديد براي احداث نيروگاه ها : در تابستان•
خاموشی<=کسري گاز در زمستان براي نيروگاه ها : در زمستان•

ايگازهاي گلخانه کشور اول توليدکننده 10ايران جزو •

.تجديدپذير نداريمتوسعه وسيع و سريع انرژي هايديگر راهی جز•



پايان

حميد رضا صالحی

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران


