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 مرکز خدمات سرمایه گذاری استان گلستان

 

 

 

 اقتصادی –فنی  پیش طرح توجیهی

 مگاوات 5به ظرفیت  نیروگاه خورشیدی

 (ISIC)کد 

  

 

 

 

 

 

 

 :طرحتهیه مشاور 

 پارس سولار البرز

7931سال 
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 معرفی پروژه

  :عنوان طرح -1

 مگاوات 5نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 

 

 :محل پیشنهادی  اجرای طرح – 2

 شمال آق قلا

 

  :محصولات تولیدی -2

 انرژی الکتریکی

 

 

 :ظرفیت تولید سالانه - 4

 مگاوات ساعت 7157

 

 

 :کل سرمایه گذاری مورد نیاز -5

 سرمایه ثابت:   

  :ریالمیلیون  192921یورو           ریال:  2272222ارزی  

 سرمایه در گردش: 

 (میلیون ریال 474:ریالی                        یورو  2    :ارزی) 

 :مواد اولیه مورد نیازنوع  -6

 بدون نیاز به مواد اولیه

 

 

 

 بدون نیاز به مواد اولیه :دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح در داخل -7

 نفر 7 :تعداد پرسنل مورد نیاز -8

 درصد 62 :تولید در نقطه سربسر )میزان( درصد -9
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 13% :(IRR)نرخ بازده سرمایه گذاری کل  -12

 :چگونگی دسترسی به دانش فنی -11

تجهیزات سامانه خورشیدی همگی بصورت ماژولار می باشند و تنها به دانش و تجربه به هنگام نصب این 

 سامانه ها نیاز می باشد.

 

 

 اقتصادیوضعیت  

 معرفی محصول: -12

محصول تولیدی نیروگاه خورشیدی، انرژی الکتریکی می باشد که محصول تبدیل انرژی تابشی نور خورشید 

توسط پنل های خورشیدی و تبدیل آن به برق شهری توسط اینورتر ها می  DCبه انرژی الکتریکی نوع 

 سد.باشد. که در نهایت توسط پست های نیروگاه و خطوط انتقال به مصرف کننده نهایی می ر

 

 :کشوراستان و تولید سالانه محصول در  – 14

تولید انرژی الکتریکی نیروگاه های خورشیدی مستقیما دو پارامتر میزان تابش و دما بستگی دارد. میانگین 

کیلووات ساعت بر متر مربع می باشد که کمتر از مناطق مرکزی ایران  1131تابش در سطح استان گلستان 

ی ایران، تلفات دمایی پنل می باشد، اما از طرفی به دلیل خنک بودن هوای استان نسبت به مناطق کویر

کمتر بوده و تا حدودی کمتر بودن تابش انرژی خورشیدی را جبران می  %1الی  4های خورشیدی حدود 

کند. از طرفی می توان با استفاده از تکنولوژی های جدید پنل های خورشیدی مانند پنل های نسل دوم که 

کرد بهتری در گرمای تابستان دارند، از پتانسیل عملکرد بهتری در آب و هوای ابری دارند و همچنین عمل

 های استان گلستان بیشتر استفاده نمود.

 

 

 مطالعات بازار: -14

، )ساتبا( بدلیل وجود فرآیند خرید تضمینی برق از سوی سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری برق

 نخواهند داشت.سال  22فروشندگان نگرانی بابت فروش محصول تولیدی خود به مدت 

 

 :سال گذشته 5در  میزان واردات محصول -15

ا ی در تولید برق در منطقه دارد، لذبه دلیل اینکه ایران از نظر پتانسیل تولید انرژی خورشیدی جایگاه ویژه ا

 انرژی(. تئاتراین انرژی وارد کشور نمی شود )غیر از بحث 
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 سال گذشته: 5میزان صادرات محصول در  -16

( طی مجوز وزارت نیرو، مالکان نیروگاه های تجدید پذیر این اجازه را دارند تا برق تولیدی 1337اخیرا )پاییز 

 خود را به کشور های دیگر صادر نمایند.

 در حال حاضر سه مجوز صادرات برق خورشیدی به کشور های همسایه صادر گشته است.
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 مشخصات فنی

 :هزینه های سرمایه ای -17

 یه ثابت سرما 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 )یورو(

 جمع کل

 )میلیون ریال(

 رایگان رایگان رایگان زمین

 06119 9 0119 ساختمان ها و محوطه سازی

 919 9 919 تاسیسات

 799332 9939999 197390 ماشین آلات و تجهیزات

 199 9 199 وسائط نقلیه

 109 9 109 اداری و ایمنی ،لوازم آزمایشگاهی

 13199 9 1103 هزینه های پیش بینی نشده

 339 9 339 هزینه های قبل از بهره برداری

 7056002 9939999 192921 جمع سرمایه ثابت

 

در نظر  ریال 96522در کل این پیش طرح، بر اساس اعلام بانک مرکزی  )یورو( * نرخ برابری ارز

 گرفته شده است.

 

  در گردشسرمایه: 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 )یورو(

 جمع کل

 )میلیون ریال(

 9 9 9 ماه(  9خرید مواد اولیه )

 739 9 739 ماه( 9حقوق و دستمزد )

 0 9 0 ماه( 9سایر هزینه ها )

 730 9 730 جمع
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 هزینه های سرمایه ای

 زمین  -1-17

 شرح
 مقدار

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 9 9 35999 زمین
 

 

 :ساختمان ها و محوطه سازی  -2-17

 شرح
 مقدار

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 299 5996999 متر 1099 فنس کشی محوطه

 .999 1996999 996999 ایجاد فضای سبز

 909 9767996999 19 کانکس نگهبانی

 909 9767996999 19 مدیریت کانکس

 96599 1969996999 959 انبار و پاکینگ

 06119   جمع
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 :تاسیسات -4-17

 مشخصات فنی شرح
 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 919 متری 7پایه چراغ  تامین روشنایی خورشیدی محوطه

 919  جمع

 

 

 

 ماشین آلات و تجهیزات  -4-17

 تعداد شرح

ارزش 

 واحد

 )یورو(

 کل ارزش

 )یورو(

ارزش 

 واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 9 9 009999 96921 569996999 اینورتر خورشیدی

 9 9 1359999 9675 569996999 پنل خورشیدی

 75999 369996999 9 9 56999 سازه آلومینیومی

 AC 569996999 9 9 7733 11003و  DCسیم و کابل 

 95929 5910 9 9 569996999 زیرساخت و پست

 9 9 09999 96990 569996999 تابلو

 99303 099 9 9 569996999 سایر تجهیزات

هزینه نصب و راه 

 )هر کیلووات( اندازی
56999 9 9 16999699 1999 

 197390 ---- 9939999   جمع
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 :وسائط نقلیه  -5-17

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 199 19969996999 1 پراید وانت

 199 19969996999  جمع
 

 

 :ایمنی واداری  ،لوازم آزمایشگاهی  -6-17

 

 تعداد شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 )یورو(

 جمع کل

 )میلیون ریال(

 59 9 95 9 میز کار

 79 9 15 9 خت استراحتت

 59 9 59 1 سرویس بهداشتی و حمام

 CO9 5 19 9 59کپسول 

 109 9 ---------  جمع
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 :هزینه های قبل از بهره برداری  -7-17

 شرح
 هزینه کل

 )میلیون ریال(

 99 اخذ مجوز اولیه

 159 مطالعات اتصال به شبکه

 199 طراحی و نظارت مکانیکال و الکتریکال

 339 جمع
 

 

 :محاسبه قیمت تمام شده محصولات تولیدی -18

 :مقدار و هزینه مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز ،نوع -1-18

 واحد شرح
 مصرف

 سالانه

 ریالی ارزش

 (ریال میلیون)

 ارزی ارزش

 (یورو)

 کل جمع

 (ریال میلیون)

 - - - - - بدون نیاز به مواد اولیه

 9     جمع

 

 مورد نیاز: نیروی انسانی نوع و هزینۀ -2-18

 حقوق ماهانه تعداد شرح
 ماهانهجمع حقوق 

 )ریال(

 جمع حقوق سالانه

 )میلیون ریال(

 :کادر اداری

 099 7569996999 7569996999 1 مدیریت

 909 9969996999 9969996999 1 کارمند

 :کادر تولید

 199 5969996999 9569996999 9 متخصص

 399 1969996999 9969996999 7 ماهر
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 909 9969996999 9969996999 1 هزینه رفاهی

 9999 10969996999   جمع

 

 هزینه مصرف سوخت و انرژی سالانه: -4-18

 واحد شرح
 مصرف

 سالانه

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 9637 ریال 1 051959 لیتر آب شرب

 7695 ریال 59 65111 لیتر آب غیر شرب

 KWH 1019 9999 9629 برق

 15 19999 1599 لیتر بنزین

 90    جمع
 

 استهلاک و تعمیر و نگهداری  سالانه: -4-18

 شرح
 ارزش دارایی

 )میلیون ریال (

 تعمیر و نگهداری استهلاک

 مبلغ درصد مبلغ درصد

 07 9 777 0 0119 ساختمان

 5 9 91 0 919 تاسیسات

 1055 9 11172 5 799332 ماشین آلات

 90 0 199 99 199 وسایل نقلیه

 11 1 71 99 109 لوازم اداری

هزینه های قبل 

 بهره برداری
339 19 33 9 9 

هزینه های 

 پیشبینی نشده
1535 17 071 5 792 

 1293  13519   جمع
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 درآمدها برآورد -5-18

کل درآمد 

 )میلیون ریال(

 درآمد ارزی

 )یورو(

 درآمد فروش

 )میلیون ریال(

نرخ فروش 

 واحد )ریال(

محصول کل 

 (ساعت کیلووات)
 سال

399941 2 399941 59581 7157222 1 

439781 2 439781 69179 7285222 2 

489111 2 489111 69843 7214222 4 

529641 2 529641 79581 6944222 4 

579739 2 579739 89398 6874222 5 

639344 2 639344 99317 6826222 6 

699513 2 699513 119315 6748222 7 

769273 2 769273 119434 6672222 8 

839714 2 839714 129676 6624222 9 

919891 2 919891 149155 6548222 12 

719891 2 719891 119952 6472222 11 

779811 2 779811 129141 6427222 12 

859397 2 859397 139461 6444222 14 

939745 2 939745 149927 6282222 14 

1129919 2 1129919 169553 6217222 15 

1139112 2 1139112 189358 6155222 16 

1249183 2 1249183 219362 6294222 17 

1369261 2 1369261 229586 6242222 18 
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1499644 2 1499644 259155 5972222 19 

1649351 2 1649351 279795 5912222 22 

 

  ریال محاسبه شده است.       7321 ساعت کیلوواتقیمت تمام شده محصول به ازای هر 

        ریال     96999قیمت فروش هر کیلو محصول مشابه در بازار 

 درصد 62سر تولید ه نقطه سرب 

 ( نرخ بازده سرمایه گذاری کلIRR      )17    درصد 

 

 دلایل توجیه طرح: -12

در حال حاضر با توجه به افزایش نرخ ارز9 هزینه احداث نیروگاه خورشیدی متناسب با آن افزایش داشته 

ولی نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر همچنان ثابت بوده است. در طرح فوق مطالعات براساس هزینه با 

تعدیل سالانه بوده که با  کنونی یورو انجام شده است و تنها نکته مثمر ثمر در این طرح9 افزایش نرخنرخ 

توجه به افزایش تورم در ماه های اخیر9 منجر به افزایش قیمت خرید برق در سال های پیش رو خواهد 

شد. نا گفته نماند که با افزایش نرخ خرید تضمینی برق تجدید پذیر9 توجیه پذیری این نیروگاه افزایش 

بروز تر پنل های خورشیدی می توان به بازگشت خواهد یافت و همچنین با استفاده از تکنولوژی های 

 سریعتر سرمایه دست یافت.

 های اجرای طرح در استان:ها، مزایا و مشوقویژگی -22

از ویژگی های این طرح، عدم وابستگی تولید به آب و گاز می باشد و در نتیجه در مناطق شمال استان که 

 ب انرژی خورشیدی است مناسب است.کشاورزی رونقی ندارد و از طرفی دارای تابش مناس

 

 اطلاعات تماس: -21
  شرکت مشاور تهیه طرح: -

 پارس سولار البرز نام شرکت:

استان گلستان، شهرستان گرگان، بلوار نهار خوران، مجتمع تجاری اداری میلاد نور،  آدرس:

 5طبقه دوم واحد 

 21742521491تلفن تماس: 

 info@psasolar.com پست الکترونیک:

 نماینده دستگاه اجرایی: -

 دستگاه اجرایی مربوط:

 :و نام خانوادگی نماینده نام

 :آدرس
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 : تماس تلفن

 :الکترونیک پست


