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 جمهوری اسالمی اریان

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی افرس

 باسمه تعالی 

  استان فارس در راستای احداث نیروگاههای خورشیدی درسرمایه گذاری  اهم اقدامات مرکز خدماتگزارش 

 1400لغایت  1395طی سال های 

های کشور در ن استانبه عنوان یکی از مستعدتریاز بیشترین ظرفیت جذب تابش انرژی خورشیدی  مندیبهرهاستان فارس با  

 2/5 -4/5ی )با انرژی تابشمتوسط تابش در سال ساعت  3400ی خورشیدی است. این استان با دارا بودن ساخت نیروگاه ها

وجه های اخیر تدر سال کهبه گونه ای کیلووات ساعت بر مترمربع در روز( مزیت قابل توجهی در زمینه انرژی های نو دارا می باشد 

ذا در ل موده است.نهای خورشیدی جلب اک و تجدیدپذیر و احداث نیروگاهپگذاران را نسبت به تولید انرژی سرمایهبسیاری از 

 ، اداره کلهگذاری در این حوزرمایهگذاران خارجی به سسرمایه راستای بهره گیری از این فرصت سرمایه گذاری و جلب و هدایت

به  صورت خالصهست که باحوزه به عمل آورده امور اقتصادی و دارایی اقدامات مؤثری را در راستای تسهیل و تسریع فعالیت در این 

 شرح ذیل می باشد:

 توسط مرکز وژه،پر یاجرا مشکالت و موانع رفع هدف با مؤثر یبانیپشت و تیحما و ازیموردن یمجوزها صدور عیتسر و لیتسه .1

  اجرایی دستگاه 15 االختیار تام نمایندگان و با همکاری فارس استان یگذار هیسرما خدمات

 یطن فارس طی استا پاک و ریدپذیتجد یهایانرژ حوزه در میلیارد دالر 8/1به ارزش  طرح سرمایه گذاری خارجی 28تصویب  .2

 دیتول کارخانه احداث طرح 2 و مگاوات 900 بر الغب مجموع تیظرف به یدیخورش روگاهین مورد 26 شامل؛ 1395-99سال های 

  کیفتوولتائ پنل

خارجی  سرمایه گذاریکل درصدی از حجم  78و  مجوزهاتعداد کل  از پاک و ریدپذیتجد یها یانرژ بخش یدرصد 56سهم  .3

سمت  ان خارجی بهبا توجه به تالش مرکز خدمات در راستای هدایت منابع مالی سرمایه گذار سال های اخیر 5 یط فارس استان

 فرصتهای سرمایه گذاری موجود در این بخش

 ریدپذیتجد یهایانرژ حوزه جهت اجرای طرح های سرمایه گذاری خارجی در یجخار کشور 14جلب سرمایه گذاری خارجی از  .4

  (یجنوب یقایآفر کشور از درصد 7 و ییایآس یکشورها از درصد 50 ،ییاروپا یکشورها از درصد 43 ) پاک و

هرستان الرستان با مگاوات در ش 10سروستان و  مگاوات در شهرستان 6/4به ظرفیت های  دو نیروگاه خورشیدیبهره برداری از  .5

 سرمایه گذاری خارجی 

ستان آباده در سال مگاواتی شهر 200مگاواتی شهرستان بوانات و  431دو پروژه عظیم نیروگاه خورشیدی آغاز عملیات اجرایی  .6

 با سرمایه گذاری خارجی از کشور ترکیه 1399
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 جمهوری اسالمی اریان

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 رسافی ی اداره کل امور اقتصادی و دارا 

 متیق بودن مناسب وسال  20به مدت  روین وزارت توسط برق ینیتضم دیخر قرارداداز برخورداری سرمایه گذاران خارجی  .7

 به عنوان مهمترین مشوق این بخش  هاروگاهین نیا یدیتول یانرژ تضمینی دیخر

 

ــت ــر اس ــایان ذک ــذار ش ــرمایه گ ــای س ــرح ه ــرای ط ــذاری از اج ــرمایه گ ــدمات س ــز خ ــایش مرک ــارت و پ ــتای نظ ی در راس

دارد. ایی خــارجی فعــال در حــوزه انــرژی هــای نــو اهمیــت بســزخــارجی، شناســایی و رفــع موانــع و مشــکالت ســرمایه گــذاران 

 در این حوزه به شرح زیر می باشد:بطور خالصه های فعلی سرمایه گذاری مهمترین چالش

 و روگاهین احداث یها نهیهز شیافزا ،ارز نرخ شیافزاو همزمان با  1397کاهش توجیه اقتصادی اجرای نیروگاه تجدیدپذیر از سال  .1

  روین وزارت یسو از برق دیخر یهانرخ لیتعد بیضر تأخیر در محاسبه و هیسرما بازگشت دوره شیزااف جهینت در

ی اهتحریم س از تر یلبه دل از اجرای پروژه انصراف برخی از سرمایه گذاران خارجی فعال در حوزه انرژی های نو در سراسر کشور .2

  علیرغم اخذ زمین و مجوزهای مورد نیاز ،بین المللی

ر نتیجه دو  یداخل تدایتول از تیحما هیتوج با تجارت و معدن صنعت، وزارت توسط یدیخورش یها پنل واردات وعیتممن .3

 افزایش محدودیت سرمایه گذاران خارجی برای ورود تجهیزات به کشور به عنوان سرمایه غیرنقد

النی وو ط پیچیده بروکراسی اداری، د معارضو مشخص نبودن اراضی مستعد و فاق بانک اطالعاتی اراضی استان در دسترس نبودن .4

 بودن فرآیند واگذاری اراضی

 

استای ا در رخود ر ظرفیتعلیرغم چالش های موجود، مرکز خدمات سرمایه گذاری استان فارس همانند سال های اخیر تمامی 

خش بالین به ویژه فع ن وو تسهیل و تسریع صدور مجوزهای مورد نیاز متقاضیا حل و فصل مشکالت سرمایه گذاران خارجی

ایه گذاری رصتهای سرمدر جهت تأمین مالی ف خارجی از سرمایه گذاران و پشتیبانی مؤثر با حمایتو  کار گرفتههای نو به انرژی

 تالش می نماید.قابل توجه این حوزه 


