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 نیستاالیکر یپل یدیپنل خورش دیاحداث واحد تول موضوع 

 مگاوات 022 ظرفیت
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 میلیون ریال 162064 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال422,261 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 4,961 قبل از بهره برداریهزینه های  

 میلیون ریال021,180 گردش  در سرمایه 
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 سال 42 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPVگذاری )سرمایه
 میلیون ریال 169.041
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 % 12.55 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 8.19 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
66.58% 

 نفر 12 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 

  



 معرفی پروژه-1

 جاده-نجم آباددر استان البرز  واحد صنعتی جهت تولید پنل خورشیدی پلی کریستاالین, هدف از اجرای طرح احداث

 میباشد کیلومتر بعد از شهرک صنعتی سپهر 1 -آباد به نجم آبادنظر 

 به طور کلی هدف از اجرای طرح بمنظور نیل به اهداف ذیل می باشد :

 اشتغال زایی -4

 تامین نیاز بازار و جلوگیری از واردات-0

 صادرات و ارز آوری-8

 کمک به ذخیره انرژی ملی-1

 توسعه و فن اوری-1

 مسائل مرتبط با محیط زیستایمنی,سالمت و -6

 استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی-5

 معرفی محل اجرای طرح-2

 نظرآباد -استان البرز

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 انرژی محدودی مقدار خورشیدیآید. از آنجا که یک صفحه بوجود می های خورشیدیسلولخورشیدی از مونتاژ  پنل

های خورشیدی انرژی نورانی خورشید صفحه .ورشیدی هستندخ صفحه چند شامل تأسیسات دلیل همین به کند,می تولید

ها تبدیل اند که وظیفه آنساخته شده نیمه هادیترکیبات  کنند. صفحات خورشیدی, ازتبدیل می انرژی الکتریکیرا به 

 (Solar) یا سوالر (PhotoVoltaic) باشد. این صفحات با نام فتوولتائیکمی انرژی الکتریکیانرژی نورانی خورشید به 

 .شوندبندی میدسته تقسیم 8از نظر تکنولوژی به  (PhotoVoltaic) شوند. صفحات فتوولتائیکشناخته می

 Photovoltaic Polycrystalline Panels) )پلی کریستالصفحات فتوولتائیک -

 Photovoltaic Monocrystalline Panels) )صفحات فتوولتائیک مونوکریستال-

  Thin Film)  (صفحات فتوولتائیک نواری-

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84


 

 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 جدول کد آیسیک محصوالت طرح

 واحد سنجش سریال کد عنوان التین عنوان فارسی ردیف

 عدد Polycrystalline solar modules 3210412360 پنل خورشیدی چند کریستالی 4

 پنل خورشیدی تک کریستالی 0
Monocrystalline solar 

modules 
 عدد 3210412361

 www.behinyab.ir یابمأخذ: پورتال بهین

 جدول کد تعرفه محصوالت طرح

ف
دی

ر
 

 واحد سنجش کد تعرفه نوع کاال

 Kg 21141242 پنل خورشیدی 4

 tpo.ir مأخذ: سازمان توسعه تجارت ایران

 

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

برآورد  مگاوات 9098سال آینده  1در  تقاضای آتیاینگونه تحلیل می شود که  پنل خورشیدیتی بازار آپیش بینی وضعیت 

می باشد و  مگاوات 4261سال آینده به طور میانگین معادل  1شده است. این در حالی است تولید داخلی کشور طی 

کمبود را نشان می دهد که این رقم  مگاوات 8968 سال آینده 1پنل خورشیدی در تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی 

 .نشان دهنده ی نیاز بازار به این محصول است. بنابراین احداث این واحد تولیدی توجیه اقتصادی خواهد داشت

 

 (MWمگاوات) واحد:                              تقاضا ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپتحلیل موازنه 

 1411 1333 1331 1331 1331 شرح

 0820 0211 4281 4682 4168 تقاضای داخلی آتی

 2.84 2.05 2.01 2.0 2.45 تقاضای خارجی آتی

 0820.84 0211.05 4281.01 4682.0 4168.45 تقاضای آتی

 123124 1112 339 313 311 عرضه آتی

 -1113231 -133221 -141224 -11922 -912211 کمبود عرضه

 



 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-9

 ظرفیت اسمی طرح

 ظرفیت سالیانه واحد سنجش شرح محصول ردیف

 022 مگاوات وات 012پنل خورشیدی پلی کریستاالین  4

لذا با تبدیل  واتی میباشد. 012)پنل (*الزم به ذکر است که واحد ظرفیت اسمی به مگاوات بوده و محصول تولیدی 

 واحد ,ظرفیت به صورت زیر نیز اعالم میگردد.

200*1000000=200000000vمگاوات 

200000000/250=800000 

 باشد.واتی می 012عدد پنل خورشیدی  222222مگاوات و معادل  022ظرفیت اسمی سالیانه برابر با 

 ظرفیت عملی طرح

 درصد ظرفیت سالیانه واحد سنجش شرح محصول ردیف

 درصد ظرفیت اسمی 82 62 مگاوات وات 012پنل خورشیدی پلی کریستاالین  4

لذا با تبدیل واحد  واتی میباشد. 012*الزم به ذکر است که واحد ظرفیت عملی به مگاوات بوده و محصول تولیدی )پنل (

 ,ظرفیت به صورت زیر نیز اعالم میگردد.

60*1000000=60000000vمگاوات 

 وات240000=60000000/250

 باشد.واتی می 012عدد پنل خورشیدی  012222مگاوات و معادل  62برابر با  در سال اول تولید ظرفیت عملی سالیانه

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 822 تعداد روز کاری

 نوبت 4 تعداد نوبت کاری

 ساعت 5 زمان هر شیفت



 

 تولیدتکنولوژی و فرآیند -1

 

 مواد اولیه  -1

 محل تامین شرح

 داخل eva ورق

 داخل BACKSHEETورق

 خارج چیپس سلول

 داخل سانت 8پروفیل الومینیوم عرض 

 داخل نوار لحیم

 داخل شیشه

 

  



 

 پیش بینی میزان تولید -3

 شرح ظرفیت 1331 1331 1333 1411 1411

 مگاوات 022 مگاوات 62 مگاوات 22 مگاوات 402 مگاوات 462 مگاوات 022
پنل خرشیدی 

 وات 012

 وات022222222 وات62222222 وات22222222 وات402222222 وات462222222 وات022222222
پنل خورشیدی 

 واتی 012

222222 612222 122222 802222 012222 222222 
پنل خورشیدی 

 واتی )عدد( 012

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-11

 ارزش شرح شاخص

 % 12.55 (IRR) داخلی کل سرمایه گذاریبازگشت نرخ 

 % 68.14 (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 8.19 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 169.041 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %66.58 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال اول )

 %81.14 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال مبنا )

 میلیون ریال 10.061 میزان سود)زیان( در سال اول )میلیون ریال(

 میلیون ریال 022.101 میزان سود)زیان( در سال مبنا )میلیون ریال(

 % 8.51 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 % 5.66 سود ویژه به درآمد در سال مبنا نسبت

 % 44.28 سال اول –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 % 52.14 سال مبنا  –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


