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 معرفی پروژه -1

 

 عنوان طرح : -1 -1

 مگاوات در سال 10ایجاد واحد تولیدی پنل خورشیدی با ظرفیت 

 استان گلستان محل پیشنهادی  اجرای طرح : – 1-2

 محصوالت تولیدی و ظرفیت تولید ساالنه:  -1-3

 مگا وات در سال 10تولید با ظرفیت  یوات 260پنل خورشیدی 

 (                 یالر میلیون47835ریالی:/دالر485380) ارزی :میلیون ریال 86666ذاری مورد نیاز :کل سرمایه گ -1-4

  میلیون ریال 61166 :سرمایه ثابت 

  میلیون ریال 25500:سرمایه در گردش 

 لیه مورد نیاز:نوع مواد او -1-5

Class A Solar Cell 10 PCS                  سلول خورشیدی گریدA 

 )ریالی( درصد 8خل دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح در دا -1-6

 مورد نیاز : تعداد پرسنل -1-7

می  ت غیر مستقیمنفر بصور 80 بطور مستقیم و نفر 29 تعداد پرسنل مورد نیاز در زمان بهره برداری تعداد 

 باشد.

 درصد 17  نقطه سربسر :رصد میزان تولید در د -1-8

 درصد 54 ( :IRRرمایه گذاری کل ) نرخ بازده س -1-9
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  سی به دانش فنی :چگونگی دستر -1-10

، آلمان ، ایتالیا و آمریکا قابل  ژاپن، کره جنوبیچین ،آالت مورد نیاز فرآیند تولید از کشورهای  ماشین

‐Turn)تهیه هستند. عمده شرکت های عرضه کننده، تکنولوژی سیستم تولید را به صورت کلید در دست 

key) ل حاضر وجود ندارد. حاعرضه می کنند. امکان تهیه این ماشین آالت از سازندگان داخلی در 

 

 

 بررسی فنی -2

 

 

 معرفی و مشخصات فنی محصول : – 2-1

ای  قطعه تشکیل شده است که سلول خورشیدی Solar Cell)خورشیدی )  هایلپنل خورشیدی که از سلو

به  وموده ناز یک نیمه هادی با اتصال الکتریکی تشکیل شده است. این قطعه، انرژی خورشیدی را جذب 

 .انرژِی الکتریکی تبدیل می نماید

اندازه سلول های خورشیدی با توجه به نوع کاربرد مورد نظر انتخاب می شود. اندازه این سلول ها معموال 

سانتیمتر مربع است. شکل هندسی این سلول ها مربع مستطیل است ولی می توان آنها  15×15و  10×10

یک سلول خورشیدی با ابعاد  را به اشکال دیگری مانند دایره و نیم دایره نیز تولید نمود.تحت شرایط مناسب

ولت برق تولید نماید.از پیوستن تعدادی  1/5سانتیمتر در معرض تابش مستقیم خورشید می تواند  10×10

از سلول های خورشیدی یک ماژول ) مدول ( ایجاد می گردد و از اتصال تعدادی از ماژول ها یک آرایه 

 در بر می گیرد.وات را  260که این طرح ساخت پنلهای  ساخته می شود
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 حصول:کاربرد م -2-2

 می باشد:زیر  هایربردهای سیستم های متشکل از سلول های خورشیدی به عنوان منبع انرژی به صورتکا

ی سیستم تهویه هوای پارك ها و معابر عمومی شهرنور تامین،  ابزارهای شارژ الکتریکی آب نما و فواره ها

واسط پردازش داده  ات عالئم راهنمائی و رانندگی و ترافیکیمخابر،  انرژی قایق های کوچک تامین خودرو و .

ها و رستوران ها خنک  هتل،  در نقاط تالقی از راه دور نمایشگرهای صنعتی حفاظت کاتدی پایش از راه دور

راهنما ) دریائی و .....( س و چراغ های فانو،  نگهداشتن مواد پزشکی )مانند واکسن ها و فرآورده های خونی (

خانه ها و تجهیزات کوچک تصفیه آب  تصفیه،  تامین برق خانواده ها و تجهیزات روستائی شارژ انواع باتری

استفاده در  ،کاربرد در مراکز آموزشی و پژوهشی ،بام های خصوصی پشت، مدارس،روشنائی معابر دور افتاده 

 ورشیدی خ در نیروگاه هایق بری ونیر تولید،  برج های مسکونی و اداری

 

 رح فرآیند تولید:ش -2-3

 EVAه در بین ورق های کدر خالل انبساط سلولهای خورشیدی رشته ای هستند   :Lay-upانبساط-

کی بین از قرار دادن سلولهای خورشیدی و قراردادن تماس های الکتری سیم کشی: بعد-قرار می گیرند .

ها انجام ین مرحله لمینیت کردن سلوللمینیت: در ا-سلولها سپس سیم کشی می شوند و جانمایی می گردند.

 می شود.

 د.ها می شونی گیره و تبدیل به پنلمرحله فرمهای دور ماژولهای ساخته شده رو فرا م فرم گذاری: در این-

در ازی شده( سخورشیدی با استفاده از منبع نور مجازی )خورشید شبیه  پنلهای-تست و طبقه بندی

 ازرسیبدستگاه شبیه ساز تستر تست شده و ورودی و خروجی مورد مقایسه قرار می گیرد و در قسمت 

 وند.برای رفتن به انبار آماده می ش چشمی نیز تست می شوند و سپس مورد تایید قرار گرفته و
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 بررسی  اقتصادی -3

 

 رآورد تقاضای محصول:ب - 3-1

 ده و طبقشنجام با توجه به حمایتهای دولتی و رشد روز افزون نیروگاههای خورشیدی در کشور با برآورد ا

گا وات برسد که م 5000ظرفیت تولید انرژی از منابع تجدید پذیر باید به که قانون برنامه ششم توسعه 

ستفاده از درصد از این ظرفیت مربوط به ا 30مگا وات می باشد و حدود  350در حال حاضر در حدود 

های خورشیدی مگا وات می باشد. افزایش تقاضای روز افزون به پنل 1500انرژی خورشیدی بوده و حدود 

 یم.را شاهد هست

 

 سال گذشته :  3میزان صادرات محصول در  -3-2

م مچنین عدهاده و در جهان و فضای رقابتی از لحاظ برند های مورد استفبا توجه به تولیدکنندگان قدرتمند 

 صادرات در این زمینه صورت نگرفته است.خودکفایی در کشور 

 

 میزان تولید ساالنه محصول در استان و کشور: – 3-3

د که با رسیدن که نمونه واحد تولیدی وجود ندارد و در کشور دو واحد تولیدی به بهره برداریدر استان 

 مگاوات در حال فعالیت می باشند. 10مگا وات و  60ظرفیت 

 

 سال گذشته : 3میزان واردات محصول در  -3-4

ابقه بی س )به دلیل افزایشمگا وات  155معادل  تن پنل خورشیدی 636هزار و  11برابر  1396سال

 نیروگاههای خورشیدی شاهد افزایش باالی واردات بودیم(

 کیلو وات 546معادل  تن پنل خورشیدی 41 برابر 1395سال 

 کیلو وات 266معادل  تن پنل خورشیدی 20 برابر 1394سال 
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 بررسی مالی: -4

 زینه های سرمایه ای :ه -4-1

  سرمایه ثابت 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 (دالر)

 جمع کل

 )میلیون ریال(

 3200 --- 3200 ریال( 800000مترمربع از قرار متری  4000)زمین

 21452 --- 21452 ساختمان ها و محوطه سازی

 7600 --- 7600 تاسیسات

 15480 193505 --- ماشین آالت و تجهیزات

 1600 --- 1600 وسائط نقلیه

 5500 --- 5500 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی 

 5483 --- 5483 %10هزینه های پیش بینی نشده 

 850 --- 850 هزینه های قبل از بهره برداری

 61166 193505 45685 جمع سرمایه ثابت

 61166 جمع کل

 در نظر گرفته شده است . ریال 80000نرخ برابری ارز در کل این پیش طرح بر اساس اعالم بانک مرکزی 

 : سرمایه در گردش 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 ( دالر)

 جمع کل 

 )میلیون ریال(

 23350 291875 --- روز( 18)خرید مواد اولیه 

 1700 --- 1700 ماه ( 2حقوق و دستمزد )  

 450 --- 450 ماه ( 2سایر هزینه ها )    

 25500 291875 2150 جمع

 25500 جمع کل
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 و محوطه سازی : ساختمان ها  -4-2

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 9000 10000000 900 تولید سالن

 7200 9000000 800 انبار ساختمان

 3600 12000000 300 ورفاهی اداری

 1200 400000 2000 سازی محوطه

 452 800000 )متر(565 دیوارکشی

 21452   جمع

 تاسیسات : -4-3

 مشخصات فنی شرح
 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 1000 کیلو وات 30 مجوز و فشار قوی انشعاب برق

 150 اینچ 2 لوله کشی و مجوز انشعاب آب

 350 مکعبی(متر 100)کنتور لوله کشی و مجوز گاز رسانی

 550 و تابلو برق ها داخلی و دستگاهها  برق کشی

 350 با تجهیزات کامل کمپرسورهوا

 2400 برای سالن تولید  با تجهیزات کامل سیستم سرمایش و گرمایش

 120 و مخزن و پمپ با تجهیزات کامل منبع ذخیره آب

 680 با تجهیزات کامل سیستم دوربین مدار بسته

 700 با تجهیزات کامل سیستم آتش نشانی

 Kwa 1300 110 با تجهیزات کامل برق ژنراتور

 7600  جمع
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 اشین آالت و تجهیزاتم  -4-4

 تعداد شرح

 ارزش واحد

 (دالر)

 ارزش کل

 (دالر)

ارزش 

 واحد

 )ریال(

 ارزش کل

)میلیون 

 ریال(

Full Automatic Solar Cell 

Tabber Stringer Machine 

دستگاه تمام اتوماتیک ردیف کننده سلولهای 

 خورشیدی

1 53000 53000 --- 4240 

Full Automatic Laminator 

دستگاه تمام اتوماتیک لمینت کردن سلولهای 

 خورشیدی

1 43000 43000 --- 3440 

Solar Cell Fiber Laser Scribing 

Machine 

دستگاه لیزری نشانه گذاری سلولهای 

 خورشیدی

1 10000 10000 --- 800 

Solar Cell Tester 

 دستگاه تست سلولهای خورشیدی
1 10000 10000 --- 800 

Solar Panel Tester 

 دستگاه تست پنلهای خورشیدی
1 10000 10000 --- 800 

Offline Solar Panel EL Defect 

Tester 

 دستگاه تست آف الین پنلهای خورشیدی

1 10000 10000 --- 800 

Semi Automatic Solar Panel 

Framing Machine  

پنلهای دستگاه نیمه اتوماتیک فرم گذاری 

 خورشیدی

1 5000 5000 --- 400 

Solar Cell Welding Station  

 ایستگاههای جوشکاری سلولهای خورشیدی
1 950 950 --- 76 

Lay up station 

 قسمت کنار هم گذاری
2 900 1800 --- 144 

Manual EVA/TPT cutter 

 EVA/TPT برش دستی
1 800 800 --- 64 

Visual Inspection Station 

 قسمت بازرسی چشمی
1 500 500 --- 40 

Glass/Solar Module Carrier 4 250 1000 --- 80 
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حمل کننده قسمتهای خورشیدی یا شیشه 

 های خورشیدی

Ready material carrier 

 حمل کننده مواد آماده شده

 

4 280 1120 --- 89.6 

String Cell Carrier 

 حمل کننده سلولهای استرینگ شده
4 280 1120 --- 89.6 

EVA/TPT Carrier 

 EVA/TPTحمل کننده
2 280 560 --- 44.8 

 11908  148850   جمع

 1786.2  22327.5   بارگیری و حمل

 1786.2  22327.5   نصب و راه اندازی

 15480.4  193505   جمع

 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی :  -4-5

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 3200 3200000000 1 لوازم آزمایشگاهی

 1500 1500000000 1 اداری

 800 8000000000 1 ایمنی

 5500   جمع

 

 لیه :وسائط نق -4-6

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 1000 1000000000 1 لیفتراک

 600 600000000 1 وانت

 1600   جمع
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 ری :های قبل از بهره برداهزینه   -4-7

 شرح
 هزینه کل

 )میلیون ریال(

 100 مجوزها

 80 طرح توجیهی

 670 و پالن ها نقشه ها

 120 حقوق یک نفر

 850 جمع

 

 

 ه و بسته بندی مورد نیاز:نوع ، مقدار و هزینه مواد اولی -4-8

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 (دالر)

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

Class A Solar Cell 10 

PCS 
 Aکالس   سلول خورشیدی

 288240 3603000 --- 2402000 عدد

Back Sheet TPT  
 TPT پشتی ورق

 9931 124146 --- 65340 مترمربع

EVA  

 اتیلن وینیل استات
 12127 151589 --- 130680 مترمربع

Tempered glass With 

AR coating 

پوشش شده  مخصوصشیشه 

 ARبا 

 18045 225557 --- 64445 مترمربع

Junction Box 5 -Pre-

Potting Type 
 های نقاط اتصال  جعبه

 10400 130000 --- 40000 واحد

Silicone Sealant   
 آببندکننده سیلیکونی

 1768 22100 --- 8500 عدد

Solder Strip  

 نوار لحیم کاری
 2640 33000 --- 3000 کیلوگرم
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Aluminum frame 

 چهارچوب آلومینیومی
 22400 280000 --- 40000 دست

 54833 685409 --- 1 --- بارگیری و حمل

 36555 --- 36555 1 --- مواد مصرفی داخلی

 456939 5254801 36555   جمع

 

 انسانی مورد نیاز: نوع ، نیروی -4-9

 تعداد شرح
 حقوق ماهانه

 )ریال(

 جمع حقوق ماهانه

 )ریال(

 جمع حقوق ساالنه

 )میلیون ریال(

 کادر اداری :

 360 30000000 30000000 1 مدیریت

 720 60000000 20000000 3  کارمند

 کادر تولید :

 1800 150000000 25000000 6 متخصص

 2400 200000000 20000000 10 ماهر

 1620 1350000000 15000000 9 غیر ماهر

 3001    هزینه رفاهی 

 9901    جمع

 وخت و انرژی ساالنه:سهزینه مصرف  -4-10

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 1.62 1500 1080 مترمکعب آب

 360 3000 120000 کیلووات ساعت برق

 48 2000 24000 مترمکعب گاز

 120 10000 12000 لیتر بنزین 

 120 200 600000 پالس تلفن

 649.62    جمع
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 عمیر و نگهداری  ساالنه:استهالک و ت -4-11

 

 شرح

 ارزش دارایی

)میلیون 

 ریال (

تعمیر و  استهالک 

 نگهداری

 مبلغ درصد مبلغ درصد

 644 3 1502 7 21452 ساختمان ومحوطه

 304 4 532 7 7600 تاسیسات

 903 4 2258 10 22580 ، وسایط نقلیه ،اداری و آزمایشگاهیتجهیزات

 1851  4292   جمع

 

 د  ساالنه:برآورد درآم -4-12

 

 شرح
تولید 

 ساالنه)وات(

 فروش واحد

 ) ریال( 

 درآمد ریالی

 )میلیون ریال(

 درآمد کل

 )میلیون ریال(

 500000 500000 50000 10000000 پنل خورشیدی

 500000    جمع

 

  ریال محاسبه شده است.       46673شده محصول به ازای هر واحد   قیمت تمام 

  ریال  50000محصول مشابه در بازار   واتقیمت فروش هر 
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 : طرح توجیه دالیل – 5

 عاز مناب تفادهی در کشور و ادامه این روند در آینده نزدیک اسژبا توجه به روند بسیار شدید مصرف انر

میت اه ت وموضوع در بازارهای جهانی از شدفسیلی از محدودیت های زیادی برخوردار خواهد بود. این 

 رد خصوصا خورشیدیپنلهای بیشتری برخوردار است. اگر چه حجم سرمایه گذاری طرح های تولیدی 

 ه ها از منابعهزین این از بخشی تأمین صورت در الکن است سنگین با ظرفیت های پائین تر نسبتا ارتباط

 جبران سرمایه کوتاه خواهد بود. بانکی با توجه به قیمت باالی محصول مدت

ورشیدی خلهای همچنین با توجه به محاسبات اقتصادی طرح  و نقطه سر به سر و ... ، ایجاد طرح ساخت پن

 دارای توجیه پذیری باالیی بوده و حتی قابل افزایش ظرفیت نیز می باشد.

 :ویژگی ها ، مزایا و مشوق های اجرای طرح در استان – 6

ین طرح اایای از ویژگی های این طرح تعداد اندك کارخانجات با ظرفیت پایین در کشور می باشد و از مز

ر در ال اخیسبا اقدام خوبی که طی دو سه نبود حتی یک کارخانه تولید پنل خورشیدی در استان بوده و 

گذاری در تولید رمایهخصوصی به سانجام شد شاهد اقبال بخش« های تضمینی برق تجدیدپذیرنرخ»تعیین 

فزایش یافت. درصد ا 100ای که تولید در این مدت نسبت به قبل تا برق از منابع تجدیدپذیر بودیم به گونه

ق رسیده است مگاوات بر 350در حال حاضر ظرفیت تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر در کشور به بیش از 

 شود. که نسبت به گذشته تغییری چشمگیر محسوب می

 : تماس اطالعات -7

 : شرکت مشاور تهیه کننده طرح 

 آتورپایا مهرشرکت خدمات فنی و مهندسی   نام شرکت :

 –ساختمان فناوری و کسب و کار  –شهرك صنعتی آق قال  –استان گلستان   آدرس :

 113واحد 

 09117269773 تلفن تماس :

 hamedemoghadam@gmail.com پست الکترونیک :

 اجرایی : نماینده دستگاه  

 سازمان صنعت معدن تجارت استان گلستان دستگاه اجرایی مربوطه :

 خانم مهندس سمانه رضایی نام و نام خانوادگی نماینده :

 سازمان صنعت معدن تجارت – شکاری هفتم –بلوار شکاری  –گرگان  آدرس :

    01732345461 -4: تلفن تماس 

  Smtgol.barname@chmail.irپست الکترونیک :


