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  جدول خالصه - مشخصات پروژه 

   پروژهمعرفی 

  مگا واتی خورشیدي فتوولتائیک متصل به شبکه 100احداث پروژه  :عنوان پروژه -1

  :زیر بخش:                                                بخش -2

  )انرژي حاصل از خورشید(برق خورشیدي   :خدمات/ محصوالت -3

            زمین اصلی         منطقه صنعتی               منطقه ویژه اقتصادي              منطقه آزاد :  مکان -4

  :شرح پروژه -5

بطوري که همواره به طرق مختلف دنبال یافتن راهی  می باشدانرژي به عنوان یکی از اصلی ترین نیازهاي بشر در طول تاریخ 

ش روز افزون استفاده از این منابع و محدودیت این سوخت هاي فسیلی در تولید و وابستگی و افزای. براي تامین آن بوده است

دیگر از سوي ....  ، آلودگی هوا وها  از جمله گرمایش زمین مصرف از یک سو  و مشکالت زیست محیطی ناشی از استفاده از آن

مشکالت ) منابع تجدیدناپذیر(سوخت  منابع عادي. مین آن تغییر نگرشی جدي ایجاد شودأباعث شده در مصرف انرژي و ت

ها، افزایش سریع زباله ها، تخریب  هاي اسیدي، آلودگی آب زیست محیطی فراوانی را همچون افزایش گرماي زمین، باران

  .ایجاد کرده اند. . . محیط زیست، اتالف منابع طبیعی و

 میلیون 6000 حدود در علمی برآوردهاي طبق ردیگ هاي انرژي تمام منشاء و حیات سرآغاز و انرژي منبع بعنوان خورشید

 با بنابراین شود می تبدیل انرژي به خورشید جرم از تن میلیون 2/4ثانیه  هر در و گذرد می آتیشن گوي این تولد از سال

 5 تا انرژي عظیم منبع بعنوان توان می را نورانی کره این ،است زمین وزن هزار برابر 333 حدود که خورشید وزن به توجه

   .آورد به حساب آینده سال میلیارد

محدودیتی در مصرف نداشته و از  نظر زیست محیطی پاك محسوب می شود روز به روز  کهاستفاده از انرژي هاي تجدید پذیر 

  .در حال گسترش و بهسازي می باشد تا جایی که بطور کامل جایگزین سوخت هاي فسیلی گردند

یک، سیلیکون ئفتوولتا سلول هايماده اولیه براي ساخت  و ندارند منفی زیست محیطی را یک پیامدهايئهاي فتوولتا سیستم

تن ماسه ساخته می شوند، طی دوره حیات خود، می  1هاي سیلیکونی که از  سلول. است که به فراوانی در دسترس می باشد

  .سنگ تولید نمایند تن ذغال 500000اي معادل سوزاندن  توانند الکتریسیته

ژي خورشیدي به عنوان جایگزین مناسب براي تحقق اهداف و آرمان هاي یاد شده گزینه مناسبی بوده علی الخصوص زمانی انر

داراي متوسط تابش خورشید باالیی نسبت به دیگر کشورها بوده و این خود موهبتی بزرگ در راه استفاده از  که دریابیم ایران

  .خورشید می باشد
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  در نقاط مختلف جهاناطلس متوسط شدت تابش 

با توجه به شکل باال مشخص است متوسط شدت تابش جهانی در کشور ایران در وضعیت مناسبی نسبت به کشورهاي اروپایی 

بوده و داراي پتانسیل باالیی در بهره برداري از این انرژي خدادادي می باشد که متاسفانه تا کنون توجه زیادي به استفاده از 

در صورتی که کشورهاي اروپایی علی رغم پتانسیل نسبتاً پایین انرژي . ی پایان صورت نپذیرفته استاین منبع پاك و ب

  .خورشیدي گام هاي بلندي در راستاي بهره برداري از این منبع تجدیدپذیر و جایگزینی آن با سوخت هاي فسیلی بر داشته اند

  طرح موقعیت جغرافیایی

  
  

                              
  پتانسیل تابش و نقشه تابش خورشید در ایران                                                      

  

  . درادامه جداول مربوط به شدت تابش و دماي محل احداث پروژه آورده شده است
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  متوسط دماي ماهانه

  

  نمودار متوسط ماهانه دماي محل احداث پروژه در ماه هاي مختلف سال

  

  

  

  

  نمودار روزانه دماي محل احداث پروژه در ماه هاي مختلف سال

  متوسط شدت تابش ماهانه
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  شدت تابش محل احداث پروژهنمودار متوسط 

  

  نمودار متوسط شدت تابش لحظه اي محل احداث پروژه
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  مگا وات ساعت 160000: ظرفیت ساالنه  -6

  وضعیت پروژه

  درصد  85 محلی/ لیه داخلی دسترسی به مواد او -7

  :فروش -8

  درصد 100درصد مورد انتظار فروش در بازار خارجی

  سال   1 دوره زمانی ساخت -9

  :وضعیت پروژه -10

  در دسترس است؟) امکان سنجی(آیا امکانات مطالعه و بررسی  -

  آیا زمین مورد نیاز تأمین شده است؟ -

  گرفته شده است؟) ، محیط زیست و غیره)مشارکت خارجی( میه ارز خارجیپروانه تأسیس، سه(آیا مجوزهاي قانونی -

  آیا قرارداد مشارکت با سرمایه گذار خارجی یا داخلی بسته شده است؟ -

  آیا قرارداد تأمین مالی منتعقد شده است؟ -

  آیا قرارداد با پیمانکاران خارجی یا داخلی بسته شده است؟ -

  فراهم شده است؟) أمین آب، تلفن، سوخت، جاده وغیرهبرق، ت( آیا امکانات زیربنایی -

  آیا جدول یا لیستی از دانش فنی ، ماشین آالت، تجهیزات و بعالوه شرکتهاي فروشنده یا سازنده مشخص شده است؟ -

  آیا قراردادي براي خرید ماشین آالت، تجهیزات و دانش و اطالعات منعقد شده است؟ -

 

 

  

  

  خیر    بله 

  یرخ     بله

  خیر    بله

  خیر     بله

  خیر     بله

  خیر     بله

  خیر     بله

  خیر     بله

  خیر     بله

  ساختار مالی

  :جدول مالی  -11

  شرح

  )ارزي(منابع مالی مورد نیازخارجی  )ریالی(منابع مالی مورد نیاز داخلی 

  برحسب میلیون یورو

جمع کل میلیون 

  یورو
  میلیون ریال

  نرخ

  )نرخ تبدیل به یورو(

  معادل برحسب

  میلیون یورو

  3/128  9/12  4/115  39.000  4.500.000  سرمایه ثابت

  6/2  -  6/2  39.000  100.000  )متغیر( سرمایه درگردش

  9/130    118    4.600.000  سرمایه کل

  میلیون یورو 9/12 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی -

  میلیون یورو 77 اخلیارزش ماشین آالت و تجهیزات د -
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  میلیون یورو 6/2 خارجی) مهارت فنی و تکنولوژي(ارزش دانش فنی و خدمات تخصصی -

  میلیون یورو7/7داخلی) مهارت فنی و تکنولوژي(ارزش دانش فنی و خدمات تخصصی -

   سال 4یورو براي  NPV(  128.205.128(ارزش فعلی خالص -

   درصد IRR(  25( نرخ بازده داخلی -

  سال PP( 4(ره باز پرداخت سرمایهدو -

  اطالعات عمومی

  تکمیل و توسعه                                          تأسیس:                                        نوع پروژه -12

  :مشخصات شرکت -13

  ) حقوقی/ اشخاصی حقیقی( نام  -

  :نام شرکت -

  : آدرس -

  :وب سایت:                                    فاکس                      :                تلفن -

  :پست الکترونیکی -

  سایر                بخش دولتی                      بخش خصوصی:     کارآفرین محلی-

  :لطفاً مدارك زیر، در صورت موجود پیوست گردد

                                                                                      مطالعات امکان سنجی -                                                                مطالعات قبل از امکان سنجی -

  ) پروانه تأسیس، میزان ارز خارجی، محیط زیست و غیره( مجوزهاي قانونی -
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