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 کوچک اسیمق روگاهین موضوع 
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 میلیون ریال 0.101581 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 0.0975281 سرمایه گذاری ثابت 

 میلیون ریال 09001 برداریهزینه های قبل از بهره  
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 سال 01 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPVگذاری )سرمایه
 میلیون ریال 0669616865
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 %178.1 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 0862 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
20.51% 

 نفر 5 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

  



 

 معرفی پروژه-1

داد تبدیل انرژی در ساعت برق و تحویل به شبکه برق سراسری در قالب قرار مگاوات00111هدف از اجرای این پروژه تولید 

 یطبا وزارت نیرو و همچنین تولید بخار و استفاده از این بخار به منظور سرمایش سردخانه مجاور این واحد می باشد. 

 شود یم گرفته لیتحو یکیالکتر یآن انرژ یداده شده و در ازا یروگاهیگاز به واحد ن رویقرارداد وزارت ن

 با توجه به مقدمه در بند فوق شرکت توسعه برق ایمن آداک به منظور نیل به اهداف زیر احداث میگردد:

 (CHPتولید برق با کیفیت باال و امکان استفاده از گرمای حاصله به صورت همزمان ) -0

 در صنعت برق یساز یو توسعه خصوص یقانون اساس 22اصل  یحرکت در راستا -0

 ی انرژ یبهره ور شیتلفات و افزاکاهش  -1

 یعمل اسیدر صد در مق 61از  شیب یدرصد به عدد 21 یبیبرق از متوسط تقر دیراندمان تول شیافزا -2

 جویی در مصرف انرژی با توجه به رو به زوال بودن منابع سوخت فسیلیلزوم صرفه -1

 اشتغالزایی -6

 سردخانه مجاور این واحد تولیدی  به منظور استفاده در  chpاستفاده از بخار حاصل از سیستم  -7

 تامین برق شبکه و کمک به صادرات این محصول به خارج -.

 معرفی محل اجرای طرح-2

 شمس آباد یشهرک صنعت

 )مشخصات فنی محصول( معرفی محصول یا محصوالت-3

 کوچک : مقیاس هاینیروگاه

 توسعه پنجم برنامه پایان تا که است ساعت مگاوات هزار 11 حدود در کشور هاینیروگاه تولیدی برق میزان حاضر حال در

 01 تنها پنجم برنامه پایان تا یعنی برنامه همین براساس اما شود اضافه رقم این به ساعت مگاوات 111 و هزار 05 باید

 برق درصد 1. ساله پنج مهلت یک در که معناست بدان این. شد خواهد تولید دولت توسط کشور نیروگاهی ظرفیت درصد

 سوخت رفمص میزان کشور9 متمرکز هاینیروگاه پائین راندمان ولی شود تولید خصوصی بخش توسط باید کشور نیاز مورد



 رحضو تا است شده باعث نیروگاهی بخش در باال گذاریسرمایه به نیاز ترمهم همه از و برق توزیع درصدی .0 تلفات باال9

 . باشد نداشته باالیی سرعت برق تولید فرآیند در خصوصی بخش

 با را آن اکنونهم که شد ارائه طرحی نیرو وزارت انرژی و برق معاونت سوی از گذشته سال دوم نیمه در اساس همین بر

 اطالق هایینیروگاه به کوچک مقیاس هاینیروگاه. شناسیممی( DG) پراکنده و کوچک مقیاس مولدهای توسعه طرح عنوان

 و مصرف محل در برق تأمین برای کوچک مقیاس هاینیروگاه. دارند برق تولید ظرفیت مگاوات 01 تا یک بین که شودمی

 . است گرفته قرار کار دستور در تلفات و انتقال هایهزینه کاهش

 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

می دهد بطوریکه این کمبود در طی این  تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی در سال های آینده کمبود عرضه را نشان

 . سال ها روند صعودی دارد و هر سال نسبت به سال قبل افزایش می یابد

 جدول تحلیل موازنه پیش بینی امکانات عرضه و پیش بینی تقاضا                )واحد: گیگاوات/ ساعت(

 1331 1331 1334 1333 1332 سال

 10.9157 1009751 0569052 .0.0916 0679172 عرضه آتی

 1219500 1019125 11691.7 9760..0 0709.11 تقاضای آتی

 -079.01 -019015 -59751 -79051 -19075 کمبود

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی

 ظرفیت واحد نام محصول ردیف

 00111 ساعت مگاوات تولید همزمان برق و حرارت 0

 

 ظرفیت عملی

 ظرفیت عملی درصد استفاد از ظرفیت اسمی واحد محصول نام ردیف

 .0080 %52 مگاوات ساعت تولید همزمان برق و حرارت 0

 

 



 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 161 تعداد روز کاری

 شیفت 1 تعداد نوبت کاری

 ساعت . زمان هر شیفت

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-7

 



 

 

 

  



 مواد اولیه  -8

 محل تامین واحد شرح

 داخلی کیلو گرم روغن 

 

 پیش بینی میزان تولید -3

 1411 1333 1338 1337 1331 شرح

 .5911. .5911. .5911. .5911. .5911. )مگاوات (انرژی برق 

 09006 09006 09006 09006 09006 انرژی برق )مگاوات/هزار ریال( 

 1119211 1119211 1119211 1119211 1119211 )تن( بخار تولیدی

در این واحد متر مکعب گاز  11121111ا و مصرف متر مکعب گاز مصرف می شود با توجه به این مبن 011تن بخار  0برای تولید 

 تن بخار تولید خواهد شد.  111211نیروگاهی ساالنه 

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-11

 ارزش شرح شاخص

 %178.1 (IRR) گذارینرخ بازگشت داخلی کل سرمایه 

 %178.1 (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 0862 دوره بازگشت سرمایه

 0669616865 میلیون ریال-(NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 %10811 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %1.857 نسبت سود به حقوق صاحبان سهام در سال اول

 


