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 سنو یدیخورش روگاهیناحداث  موضوع 

 مگاوات 01 ظرفیت

 منطقه گناباد استان خراسان رضوی  اجرا محل
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 الیر ونیلیم700116 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 701180 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 870 برداری هزینه های قبل از بهره 

 میلیون ریال 700 گردش  در سرمایه 
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 سال 01  دوره بهره برداری 

کل  ارزش خالص جریان نقدی

 (NPV)گذاری سرمایه
 میلیون ریال 50.808.88
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 %81 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 نفر 81 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 معرفی پروژه-1

 مترمربع در 011111مگاوات در زمینی به مساحت  01هدف از اجرای طرح حاضر احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 

رسانی های برقشده با توجه به مقررات بازار برق ایران از طریق شبکه باشد. برق تولیدمنطقه گناباد استان خراسان رضوی می

گردد. طبق قرارداد مذکور، سازمان ساتبا خریدار تضمین نموده است که برق تولیدی کننده در این منطقه ارائه میبه مصرف

 شده از سوی وزارت نیرو خریداری نماید.  سال طبق نرخ خرید برق اعالم 81توسط این نیروگاه را به مدت 

 باشد:می کلی هدف از اجرای طرح موارد زیر طور به

 تولید انرژی با احداث نیروگاه از منابع تجدید پذیر و فروش انرژی به داخل کشور و صادرات آن به خارج از کشور -0

 استفاده بهینه از انرژی خورشید -8

 استفاده بهینه از منابع طبیعی- 0



 حفظ محیط زیست - 8

 تولید برق با هزینه بسیار پایین- 8

 معرفی محل اجرای طرح-2

 گناباد استان خراسان رضویمنطقه 

 )مشخصات فنی محصول( معرفی محصول یا محصوالت-3

 یک .کندیطور مستقیم از خورشید دریافت م نیروگاهی است که انرژی خود را به (solar power plant ) نیروگاه خورشیدی

کرده و با متمرکز کردن آن، درجه  یآورسات است که انرژی تابشی خورشید را جمعتأسی  از یامجموعه خورشیدی نیروگاه

و یا موتورهای بخار به  هانیاز طریق مبدل حرارتی، ژنراتور تورب شده یآور. انرژی جمعکندیباالیی ایجاد م یهاحرارت

 . انرژی الکتریکی تبدیل خواهد شد

 

  ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 محصوالت طرحرقمی  01رقمی و  0کد آیسیک بر اساس کدهای آیسیک 

 کد آیسیک نام التین نام محصول ردیف
واحد 

 سنجش

 ی خورشیدیانرژ باتولید برق  0
Using solar energy for power 

generation 
 مگاوات ساعت 8101808010

 www.behinyab.ir یابمأخذ: پورتال بهین

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

 مواجه آتی هایسال طی عرضه کمبود با که دهدمی نشان سال آتی 8و تقاضای برق کشور در  بررسی امکانات عرضه

 08786سال آتی تقاضای برق در کشور شامل مصرف داخلی و صادرات معادل  8که میانگین در طوریبه. بود خواهیم

 66806در بخش دولتی معادل های کشور چه در بخش خصوصی و چه گیگاوات در ساعت خواهد بود و تولیدات نیروگاه

گیگاوات  6881سال آتی معادل  8طور میانگین در نهایت از تحلیل موازنه عرضه و تقاضا به باشد درگیگاوات در ساعت می



 باید آن موازاتبه تقاضا، مازاد به پاسخگویی برای منظور در ساعت کمبود عرضه در کشور وجود خواهد داشت. بدین

 کنند. پیدا ترشتولید برق گس واحدهای

 در ساعت( گاواتی)واحد: گسال آتی  8بینی امکانت عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی در جدول پیش

 1411 1333 1331 1331 1331 سال

 08887 00088 01085 5810 0060 بینی صادراتپیش

 08588 01516 66188 60008 75051 بینی تولیدپیش

 00080 60708 68008 75508 77180 بینی مصرف ظاهریپیش

 -11101 -1111 -1203 -0111 -4014 کمبود عرضه

 
 سال آتی 8بینی امکانات عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی در نمودار پیش

 

ها باید به میزان ظرفیت نیروگاه 0055همچنین جهت دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه در بخش انرژی تا پایان سال 

میلیارد کیلووات ساعت و صادرات  06باید 0055مگاوات در ساعت افزایش یابد همچنین تولیدات برق تا پایان سال  88507

ه ها و افزایش تولید برق برای طرح حاضر با افزایش ظرفیت اسمی نیروگاهمیلیارد کیلووات ساعت افزایش یابد. اج 8برق 

 تحقق اهداف برنامه ششم توسعه کمک هرچند کوچکی خواهد نمود.
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پیش بینی صادرات پیش بینی تولید پیش بینی مصرف ظاهری کمبود عرضه



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-0

 ظرفیت اسمی و عملی 

شرح                           

 سال 

واحد 

 سنجش 

  

میانگین  

تابش در روز 

 )ساعت(

1331 1331 1333 1411 1411 

 %111 %111 %111 %111 %111 درصد استفاده از ظرفیت 

 برق 
کیلووات 

 ساعت
7 01111 01111 01111 01111 01111 

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 078 تعداد روز کاری

 نوبت 0 یکارنوبتتعداد 

 ساعت 0 زمان هر شیفت

 

 پیش بینی میزان تولید -1

شرح                           

 واحد سنجش سال
میانگین 

تابش در روز 

 )ساعت(

1331 1331 1333 1411 1411 

 %111 %111 %111 %111 %111 درصد استفاده از ظرفیت

 01111 01111 01111 01111 01111 7 کیلووات ساعت برق

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-1

 ارزش شرح شاخص

 %81 (IRR)گذارییهکل سرماداخلی  نرخ بازگشت

 میلیون ریال 50.808.88 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 میلیون ریال  5.586.18 میزان سود )زیان( در سال اول ) میلیون ریال(

 %05.05 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %08.15 در سال اول)%(سهام صاحبان حقوق خالص به سود نسبت

 


