عنوان جلسه:
نشست شنبهها "بازار سرمايهگذاري خارجي استان گيالن" ،با سخنراني جناب آقاي مهندس بلبل آبادي ،مديرعامل محترم
شركت سهامي برق منطقه اي گيالن

زمـان :روز شنبه مورخ 1931/11/2

مردمي كردن اقتصاد ،فرصتهاي سرمايهگذاري در بخش توليد ،انتقال و فوق توزيع نيروي برق استان گيالن

معرفي شركت:
شرکت سهامي برق منطقه اي گيالن مسئوليت مديريت توليد و تامين انرژي الکتريکي مطمئن و پايدار در منطقه تحت پوشش
جغرافيايي استان گيالن را عهدهدار ميباشد .تراکم جمعيت در اين استان با  1۱۱نفر در هر کيلومتر مربع ،جايگاه سوم را پس از
استانهاي تهران و البرز ،در ايران دارد .ارزش داراييهاي شرکت برق منطقهاي گيالن در سال جاري بيش از هفده هزار ميليارد
ريال ميباشد.

وضعيت توليد:
نيروگاه سيکل ترکيبي گيالن

 6/1931مگاوات

نيروگاه شهيد بهشتي لوشان

 963مگاوات

نيروگاه سيکل ترکيبي پره سر

 369مگاوات

نيروگاه آبي سد سپيدرود

 1/9۱مگاوات

نيروگاه بادي
سد آبي تاريك
مجموع قدرت منصوبه نيروگاهها

 26/32مگاوات
 4/9مگاوات
 ۱6/2916مگاوات

جذابيتهاي استان گيالن براي سرمايهگذاري در صنعت برق
ـ شرايط اقليمي مناسب براي سرمايهگذاري در توليد برق حرارتي (ارتفاع مناسب از سطح دريا و وجود منابع آب)
ـ وجود کريدور بادخيز بسيار مناسب و اقتصادي در مناطق مختلف استان
ـ برخورداري بيش از  933روز آفتابي در طول سال با سطح تابش مناسب در مناطق جنوب استان
ـ خريد تضميني برق با نرخهاي مصوب وزارت نيرو
ـ رشد و مصرف بار صنعتي و خانگي
ـ شبکه انتقال و فوق توزيع بسيار گسترده با توجه به مساحت استان و دسترسي آسان به شبکه
ـ وجود امکانات ،تجهيزات و نيروي انساني متخصص و فني
ـ هواي پاک و داراي کمترين ذرات معلق
ـ تعهد عملي شرکت سهامي برق منطقهاي گيالن به همکاري و همياري با سرمايهگذاران

اولويتهاي شركت سهامي برق منطقهاي گيالن براي سرمايهگذاري در بخش انرژي الکتريکي
1ـ نيروگاههاي حرارتي بزرگ (بيش از  21مگاوات) 2ـ احداث مولدهاي مقياس کوچك9ـ نيروگاه بادي 4ـ نيروگاه خورشيدي
(فتوولتاييك) 1ـ تامين مالي تجهيزات شبکه انتقال و فوق توزيع

سرمايهگذاري در احداث مولدهاي مقياس كوچک
براسـاس مصـوبه جلسه  31هيات تنظيم بازار برق کشور؛ نيروگاههايي که از نظر فني قابليت اتصال به شبکه توزيع محل اتصال را دارا
هستند و ظرفيت توليد عملي آنها از  21مگاوات بيشتر نيست ،به عنوان مولد مقياس کوچك تلقي ميشوند.

اقدامات انجام يافته به منظور جذب سرمايهگذار در زمينه مولدهاي مقياس كوچک)(DG
ـ هماهنگي با شرکتهاي توزيع
ـ تشکيل کارگروه تخصصي مولدهاي مقياس کوچك
ـ تعريف اولويتهاي تحقيقاتي در خصوص جايابي بهينه مولدهاي مقياس کوچك
ـ تعريف اولويتهاي تحقيقاتي در خصوص تهيه نقشههاي پهنهبندي باد و تابش خورشيد استان
ـ انجام مطالعات اوليه در زمينه تعيين ظرفيتهاي مناسب ساختگاهها جهت معرفي به سرمايهگذاران
ـ مذاکره با سرمايهگذاران داخلي و خارجي به منظور جلب سرمايه در استان

شرايط توليد انرژي الکتريکي بوسيله توربينهاي بادي
با توجه به تکنولوژي حال حاضــر در ميان انواع انرژيهاي تجديدپذير انرژي باد هزينه ســرمايهگذاري اوليه مناســبتري دارد .بر اســاس
مطالعات انجام شده مقدار پتانسيل فني انرژي بادي در ايران بيش از  43هزار مگاوات برآورد شده است که از اين ميزان  ،بيش از  23هزار
مگاوات داراي توجيه اقتصادي ميباشد.

اقدامات انجام يافته در خصوص توسعه توليد انرژي بادي در استان
ـ برگزاري جلسات حضوري و مکاتبات متعدد به منظور ارائه اطالعات به متقاضيان ،شناسايي اوليه و بررسي تعدادي از سايتهاي واقع در
منطقه شهرستان رودبار ،ايجاد کانالهاي ارتباطي با سازمانهاي محيطزيست و منابع طبيعي و امور اراضي استان ،اخذ اطالعات باد منطقه
از سازمان هواشناسي و اخذ اطالعات مرتبط با مطالعات انجام يافته توسط سازمان انرژيهاي نو در زمينه وضعيت باد منطقه

داليل نياز استان به سرمايهگذاري در احداث نيروگاههاي حرارتي بزرگ
با توجه به روند توسعه صنايع بزرگ در استان مانند صنايع ذوب و نورد فوالد ،صنايع ام دي اف همچنين برنامه احداث واحدهاي
پتروشيمي در سالهاي آتي که موجب رشد روز افزون مصرف برق در استان ميگردد .همچنين به منظور تامين بار پايه و همجواري
با کشور آذربايجان و پتانسيل صادرات برق به آن کشور ،احداث نيروگاههاي بزرگ و سرمايهگذاري در اين صنعت از توجيه مناسبي
برخوردار است .لذا نقاط پيشنهادي استان براي احداث نيروگاه حرارتي به شرح ذيل است:
 -1منطقه جنوب گيالن به ميزان  133مگاوات بصورت سيکل ترکيبي
 -2منطقه شرق گيالن به ميزان  133مگاوات بصورت سيکل ترکيبي
نقاط قوت و فرصتها در زمينه جذب سرمايهگذاري خارجي
نقاط قوت :
ـ نيازمندي اقتصاد کشور براي سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف توليد به منظور خروج از رکود و رشد اقتصادي

ـ سهم پايين سرمايهگذاري و کاهش يافتن توان اقتصاد ملي براي تامين هزينههاي سرمايهگذاري در سالهاي اخير
ـ پاسخگو نبودن برخي از زيرساختهاي کشور به نيازهاي رشد کشور
ـ سهم پايين تکنولوژي در رشد و توسعه اقتصادي و برخوردار نبودن توان رقابت توليد داخلي در بسياري از حوزهها
ـ رقابت باال بين شرکتهاي آسياسي و اروپايي براي حضور در ايران
ـــ حضور متعدد مقامات مذاکره کننده طرف ايراني (براي مثال وزارت نيرو ،وزارت نفت ،وزارت راه ،مسکن و شهرسازي ،وزارت
امور خارجه ،اتاق بازرگاني)
فرصتها:
ـ تمايل غالب شرکتهاي کوچك در مقابل شرکتهاي بزرگ براي سرمايهگذاري خارجي در ايران
ـ تمايل بيشتر اروپاييان به قراردادهاي بلند مدت به دليل ضمانتهاي دولتي
شرايط توليد انرژي الکتريکي بوسيله سلولهاي خورشيدي ( فتوولتائيک)
انرژي خورشـيدي نيز همانند ساير منابع انرژي تجديد پذير بطورگستردهاي در سطح کره خاکي در دسترس است .ميزان انرژي
که زمين در طول يك ساعت از خورشيد در يافت ميکند ،بيش از کل انرژي مصرفي تمام کره خاکي در طول يکسال ميباشد.
ايران با عرض جغرافيائي  21تا  41درجه شـمالي در وضـعيت بسـيار مناسـب دريافت انرژي خورشـيدي اسـت .متوسط ساالنه
ميزان تابش خورشـيد در برلين حدود  ،313رشـت  1913و لوشـان  1613وات سـاعت بر مترمربع است و در برخي از مناطق
کشور به بيش از  2333وات ساعت بر متر مربع ميرسد.
متقاضيان فعلي توليد انرژي خورشيدي در استان
ميزان سرمايهگذاري  23مگاوات
1ـ شرکت sunfarming
2ـ شرکت ALENSYS

ميزان سرمايهگذاري  23مگاوات

9ـ شرکت SUNMAX

ميزان سرمايهگذاري 433مگاوات (منوط به تعرفه زمين مناسب)

4ـ شرکت پترونير

ميزان سرمايهگذاري 13مگاوات

اقدامات انجام يافته در خصوص توسعه توليد انرژي خورشيدي در استان
ــــ جلسـه با سـازمان انرژيهاي نو ايران (سـانا) جهت ارائه توجيه فني در مورد اقتصادي بودن راهاندازي سايت خورشيدي در
منطقه منجيل و لوشان
ـ اخذ و تحليل اطالعات جوي منطقه جنوب استان از سازمان هواشناسي گيالن
ـ شناسايي اوليه و بررسي تعدادي از سايتهاي واقع در شهرهاي لوشان و منجيل
ـ ايجاد کانالهاي ارتباطي با سازمانهاي محيط زيست ،منابع طبيعي و امور اراضي استان
شرايط حمايتي به منظور كاهش ريسک سرمايهگذاري درتوليد انرژي خورشيدي
الف) انعقاد قرارداد خريد تضميني برق براي يك دوره  23ساله با نرخ پايه سال قرارداد
ب) نرخ خريد تضميني جذاب براي سرمايه گذاري:
با ظرفيت بيش از  93مگاوات

 9233ريال بر کيلووات ساعت

با ظرفيت  93مگاوات و کمتر  4333ريال بر کيلووات ساعت
با ظرفيت  13مگاوات و کمتر

 4333ريال بر کيلووات ساعت

با ظرفيت  133کيلووات و کمتر  ۱333ريال بر کيلووات ساعت (مختص مشترکين برق و محدود به ظرفيت انشعاب)
با ظرفيت  23کيلووات و کمتر  9333ريال بر کيلووات ساعت ( مختص مشترکين برق و محدود به ظرفيت انشعاب)

ج) تعرفههاي فوق درضرائب ساعتي کم باري ،ميان باري ،پرباري و فصول مختلف ضرب ميگردد
د) لحاظ شدن نرخ تعديل ارز در قيمت تضميني خريد انرژي
ه) لحاظ شدن نرخ تورم در قيمت تضميني خريد انرژي
و) افزايش  93درصدي نرخ پايه قرارداد خريد از واحد هايي که با تجهيزات داخلي احداث ميگردند.
ز) فراهم بودن شرايط قانوني تبديل ريال به ارزهاي بينالمللي با نرخ روز مصوب بانك مرکزي
انواع ريسکهاي سرمايهگذاري در صنعت برق
ریسک

اای  :ريسـك مالي ،ريسـك ناشـي از به کارگيري بدهي در شـرکت اسـت .شرکتي که ميزان بدهي آن بيشتر باشد،

ريسك مالي آن افزايش مييابد.
تجاری  :احتمال اينکه يك شـرکت سودهاي کمتر از پيشبيني داشته باشد يا زيان را تجربه کند ،ريسك تجاري گفته

ریس

ميشود .ريسـك تجاري تحت تأثير عوامل متعددي قرار دارد که شامل حجم فروش ،قيمت به ازاي هر واحد ،هزينههاي ورودي،
رقابت ،شرايط کلي اقتصاد و قوانين دولتي ميشود.
ریس

اعتباری :از اين واقعيت ريشه مي گيرد که طرف قرارداد ،نتواند يا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد .تأثير اين ريسك با

هزينه جايگزيني وجه نقد ناشي از نُکول طرف قرارداد سنجيده ميشود .به طور کليتر ريسك اعتباري را ميتوان به عنوان ضرر محتمل
که در اثر يك رخداد اعتباري اتفاق مي افتد ،بيان کرد .رخداد اعتباري زماني واقعي شود که توانايي طرف قرارداد در تکميل تعهداتش
تغيير کند.
ريسك کشور :معادل ريسك سياسي است .سرمايهگذاراني که در کشورهاي ديگر سرمايهگذاري ميکنند بايد به ثبات آن کشور از ابعاد
سياسي و اقتصادي توجه داشته باشند.
نحوه پوشش ريسکهاي سرمايهگذاري در صنعت برق
ک پوشش ریس

تجاری :خريد انرژي توسط وزارت نيرو(توانير) تضمين شده است ،اين تضمين به مثابه بيمه عمل ميکند و به

اين ترتيب ريسك طرفهاي تجاري را کاهش ميدهد.
ک پوشش ریس

اای  :سازوکار فروش انرژي در اين قرارداها به نحوي است که در صورتيکه فروشنده قادر به بازپرداخت اقساط

بانك نگردد ،توانير درصدي از بهاي توليد برق را در وجه طرفهاي تامينکننده مالي (بانك تجاري) پرداخت نمايد.
ک پوشش ریس

اعتباری :قراردادهاي خريد تضميني از پشتوانه يك دارايي قابل اتکا (مولد) که امکان ايجاد يك جريان نقدي

را دارد( فروش برق )برخوردار ميباشد؛ لذا نمونهاي از يك دارايي با پشتوانه اقساطي که بازپرداخت ميشود ،است.
ک پوشش ریس

سیاس  :ارائه گارانتي حاکميتي( )Sovereign Guaranteeبه سرمايهگذار بر اساس ماده  3از فصل چهار

قانون حمايت و تشويق سرمايهگذاري خارجي ()FIPPA
ک ویژگ های پوشش ریس

:

 -1تأاین سوخت
 -2نرخ سوخت
توضيح :در چارچوب خريد تضميني برق شرکتهاي برق مسئوليت گرانتر بودن نرخ سوخت نسبت به نرخ نيروگاهي را به عهده ميگيرد.

خالصه بخش پرسش و پاسخ
آقای دكتر اوالی پور ادیركل ااوراقتصادی و دارای :
ما چگونه ميتوانيم مشــارکت ســاير دســتگاهها را بگيريم تا بتوانيم حداقل يك کار را به نتيجه برســانيم .براي راه اندازي پروژه
سـانفارمينگ و احداث نيروگاه بادي چه روندي بايد طي کنيم ،دسـتگاههاي ديگر بايد چه کار کنند؟ ما بايد يك مصـوبهاي داشته
باشيم تا ظرف چند روز اين مشکل قابل حل باشد؟
پاسخ:
بحث انرژي خورشيدي تا اوايل سال جاري جزو اولويتهاي استان نبود ،نگرشي که سازمان انرژي نو از اين بابت تغيير دادند،
مرهون فعاليتهايي بوده که همکاران ما در شرکت برق منطقهاي گيالن انجام دادند .موضوعي که شرکت سانفارمينگ تعقيب
مي کند فقط توليد انرژي برق نيست ،هم بحث کشاورزي است و هم توليد انرژي برق ،شرايطي مثل يك سري گلخانهها را در نظر
بگيريد که در سقف اين گلخانهها ،سلولهاي خورشيدي نصب ميشوند و در قسمت پايين بحث کشاورزي انجام ميشود و همزمان
توليد انرژي برق را داريم ،سرمايهگذار اين پروژه خارجي است ،يعني يك ريال هزينه نميکنيم ،سرمايهگذاري از طريق يك کشور
خارجي انجام ميشود .اينها همه مزايايي است که اين پروژه دارد .حاال ما بايد تالش کنيم که اين سرمايهگذاري در استان به نحو
احسن انجام شود .مجوزهاي زيست محيطي گرفته شده ،تنها نگراني که داريم بحث زمين است که بتوانيم در اختيار اين سرمايهگذار
بگذاريم .حداقل کاري که ما ميتوانيم انجام دهيم اين است که زمين را در اختيار اين سرمايهگذار قرار دهيم .تنها مسيري که براي
اين قضيه متصور است ،بحث منابع طبيعي است .در حال حاضر از مسئوالن منابع طبيعي ميخواهيم که به ما کمك اطالعاتي
کنند ،اطالعات را در اختيار ما قرار دهند و مشخص کنند .در کدام قسمت از استان گيالن زمينهاي منابع طبيعي است که مناسب
براي بحث احداث فارمهاي خورشيدي است که ما بتوانيم آنها را شناسايي کنيم.
پاسخ آقای توكل اعاون حفاظت ااور اراض اداره كل انابع طبیع :
منابع طبيعي يکي از دستگاههايي است که در واقع معتقد و همراه است در رفتن بسوي انرژي پاک .يکي از اهداف منابع طبيعي
اسـتفاده از پنلهاي خورشـيدي اسـت .برق منطقهاي چندين نقطه را براي سرمايهگذاري معرفي کردند ،منابع طبيعي با محوريت
خود فرمانداري و استانداري محترم اين عرصهها را بازديد کرد .طبق سوابق اجرايي ما ،عرصههايي که منابع ملي است ،ما ميتوانيم
واگذار کنيم و خارج از آن را نميتوانيم واگذار کنيم .عرصـههايي که ديده شده ،تعدادي از عرصهها جزء مستثنيات اشخاص بودند
و ما نمي توانسـتيم آنها را واگذار کنيم و عرصـههايي که ما براي اين دوسـتان تعرفه کرديم مورد پســند ســرمايهگذار واقع نشد و
عرصـههايي که دوسـتان براي سـرمايهگذاري در اين بخش ارائه کردند در دسـت منابع طبيعي نبود ،در دست دستگاههايي بود از
جمل ه ســازمان جهاد کشــاورزي ،نيروي انتظامي ،ما اين آمادگي را در ســازمان منابع طبيعي داريم و اين قول را هم ميدهيم .هر
جايي را که ســرمايهگذار براي ســرمايهگذاري اين پروژه انتخاب کند ،اگر منابع طبيعي باشــد ،قطعاٌ ما اين آمادگي را داريم که آن
عرصه را ببينيم و استعالم وضعيت کنيم ،بعد کارهاي قانوني را براي سرمايهگذاري انجام دهيم.
آقای حداد سراایهگذار:
حدود يك ســال پيش از منابع طبيعي تقاضــا کرديم که تا جواب دادند 11 ،ماه طول کشــيد و مجوزي که از ســانا گرفته بوديم
باطل شـــد و در کمســـيون ما را رد کردند و گفتند که ديگر آن را تمديد نميکنيم .بعد از آن به محيط مراجعه کرديم و آنها يك
مجوزي را صــادر کردند و آن را به تهران فرســتاديم که دوباره اين هفته آن را تمديد کردند و خواهش کردند که پيگيري کنيم تا
جوابش بيايد .هدف اصـلي ما اين بود که بتوانيم سـرمايهگذاري کنيم و با يك تيم خارجي در آن منطقه فعاليت داشــته باشيم .ما
سعي و تالش خودمان را انجام داديم ،ولي تاکنون نتوانستيم جوابي را بگيريم.

پاسخ آقای توكل :
ما يك ســـري در قانون محدوديتها و ممنوعيتهاي قانوني داريم .هر جايي را نمي توانيم در قالب کمســـيون ماده  21يا 22
واگذار کنيم .يکســري ممنوعيتها در ماده  2قانون ضــوابط واگذاري آمده اســت که مواردي را نميتوانيم واگذر کنيم .ما براي اين
که به سـرمايهگذار کمك کنيم بايد در قالب طرحهاي مديريت منابع طبيعي صـورت بگيرد .سرمايهگذار ميگويد که من نميتوانم
در قالب ماده  9قرارداد ببندم و اين مشــکلي اســت که خود ســرمايهگذار دارد ،چون ماده  9يك محدوديت قراردادي دارد .ما اين
آمادگي را داريم اگر کساني در قالب ماده  ،9بتوانند سرمايهگذاري کنند ما با آنها همکاري کامل را داشته باشيم.
آقای اهندس سلیمان از برق انطقهای:
چرا اطالعات مربوط به اراضي ملي اطالع رساني عمومي نميشود در حاليکه اين اطالعات مال همه مردم است؟
پاسخ آقای توكل :
اوالً منابع طبيعي مســئول واگذاري نيســت ،منابع طبيعي هيچ عرصــهاي را واگذار نميکند .ما فقط اســتعداديابي ميکنيم و
ميگوييم از لحاظ قانوني اين عرصـه در واقع قابليت واگذاري را دارد يا نه ،و بعد ميفرسـتيم که اقدامات بعدي انجام شود .دوماً ما
که نميدانيم کجا براي توليد انرژي بادي ،برق ... ،خورشيدي خوب است ،کارشناسان شما بايد مشخص کنند که کجا مناسب است
و بعد ما ببينيم که آيا ميشود آنرا واگذار کرد ،يعني جزء مستثنيات است يا ملي که با توجه به آن کارهاي بعدي را انجام دهيم.

مصوبات جلسه:
 -1طبق ماده  ،۱ظرف ده روز زمين دو پروژه( ،پروژه شرکت  sunfarmingو پروژه نيروگاهي  133مگاواتي شرکت دريادالن
سبز خزر) اعالم شود.
 -2سيدي اطالعات زمينهاي رودبار به دارايي به عنوان جمعدار اموال تحويل شود.
 -9شرکت برق شرايط زمين براي انرژي بادي و خورشيدي را اعالم کند تا يك شهرک انرژي به شهرک صنعتي جهت پيگيري
اعالم شود.

