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  رحـط الصهـخ

  یخورشيد آبگرمکن  محصول نام

  یصنعت وی خانگی خوراک وی مصرف آبگرم تأمين  کاربرد موارد

  سال در دستگاه ٢٠٠٠٠  طرحی پيشنهاد ظرفيت

  یاصل اوليه قطعات و مواد
 ‐٦٠٧٣ آلومينيمپروفيل ،یمس لوله–یخورشيدجاذبصفحه

  یفوالد پروفيل گالوانيزه، ورق ،ی آلومينيم ورق

  متغير مواد ساليانه مصرف ميزان

  طرح ثابتی گذار سرمايه

  ندارد )يورو(یارز

  ٥٤/٦٨٢٤  )ريال ميليون(یريال

  ٥٤/٦٨٢٤  )ريال ميليون(مجموع

  طرح گردش در سرمايه

  ٣٨٩٨٠٠  )يورو(ی ارز

  ٥/٤٩٩٤ )ريالميليون(یريال

  ٥/٩٨٩٤  )ريال ميليون(مجموع

  ٣٦٠٠  )مربع متر( طرح نياز مورد زمين

  )مربع متر( ساختمان

  ٥٠٠   توليد

  ٣٠٠   انبار

  ٣٠٠  یخدمات وی ادار

   ساليانه مصرف

  ٣٠٠٠  )مربع متر(آب

  ٢٨٨٠٠٠٠  )وواتکيل( برق

  ‐  )مکعب متر(گاز

  مناسب تابشی دارای ها شهرستان و استانهای مراکزصنعت  یپيشنهادی ها محل
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  مطالب فهرست

 صفحه  عـنـوان

  ٤  محصولی معرف ‐١

  ٦  ٣ آيسيک کد و نام ‐١‐ ١

  ٦  ی گمرک تعرفه شماره ‐١‐ ٢

  ٦   واردات شرايط ‐١‐ ٣

  ٦  )یالملل بين يای مل( استاندارد ارائه وی بررس ‐١‐ ٤

  ٧  محصولی جهان وی داخل توليد قيمت زمينه در الزم اطالعات ارائه وی بررس ‐١‐ ٥

  ٨  کاربرد و مصرف موارد توضيح ‐١‐ ٦

  ٩   محصول مصرف بر آن اثرات تحليل و تجزيه و جايگزينی کاالهای بررس ‐١‐ ٧

  ١١ کاالیاستراتژيک اهميت ‐١‐٨

  ١٢  محصول کننده صرفم و کننده توليد عمدهی کشورها ‐١‐ ٩

  ١٤  واردات شرايط ‐١‐١٠

  ١٥ تقاضا و عرضه وضعيت‐٢

  ١٥ سومبرنامهیابتداازتوليدروندویبرداربهره ظرفيتی بررس ‐١‐١

  ١٦ اجرادستدر توسعهیهاطرحوجديدیهاطرح وضعيتی بررس ‐٢‐٢

  ١٨ محصولواردات روندی بررس ‐٢‐٣

  ١٩ حصولممصرف روندی بررس ‐٢‐٤

  ١٨ محصولصادرات روندی بررس ‐٢‐٥

  ٢٠ صادراتاولويتبامحصول به نيازی بررس ‐٢‐٦
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  ٢٣  سايرکشورها با آن مقايسه و کشور در محصول عرضه و توليدی ها روش وی تکنولوژی اجمالی بررس ‐ ٣

  ٢٤  حصولم توليد فرآيند در) یاجمال شکل به( موجودی های تکنولوژ ضعف و قوت نقاط تعيين ‐ ٤

  ٢٤  ی ارز وی ريال تفکيک به ثابتی گذار سرمايه حجم برآورد شاملی اقتصاد ظرفيت حداقل تعيين و  برآورد  ‐ ٥

  ٣١  .. و آنی ريال وی ارز قيمت کشور داخل يا خارج از آنها تأمين محل و ساالنه نياز مورد عمده اوليه مواد ميزان ‐ ٦

  ٣٢  حطری اجرای برا مناسب منطقه پيشنهاد ‐ ٧

  ٣٣   اشتغال تعداد وی انسانی نيرو تأمين وضعيت ‐ ٨

  ٣٤  .. منطقه در آنها تأمينی چگونگ وی ارتباط وی مخابرات امکانات ،سوخت، برق ، آب ميزان تعيين وی بررس  ‐ ٩

  ٣٤  ی بازرگان وی اقتصادی حمايتها وضعيت ‐١٠

  ٣٥  جديدی واحدها احداث دمور دری نهائ پيشنهاد وی جمعبند ارائه و تحليل و تجزيه ‐١١
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  معرفی محصول ‐١

با استفاده از جذب  صنعتیآبگرمکن خورشيدي به منظور تهيه آبگرم مورد نياز در بخش هاي مصرفي و 

اجزاء  .نشان داده شده است) ١(يک نمونه از اين محصول در شکل .درو تابش انرژي خورشيدي به کار مي

  :ي عبارتند ازاصلي تشکيل دهنده يک آبگرمکن خورشيد

 کلکتورهاي حرارتي خورشيدي 

 سيستم گردش آب 

 پمپ هاي انتقال آب 

 مخزن آب 

  

 آبگرمکن خورشيدی) : ١(شکل 

انرژي مورد نياز آبگرم مصرف کنندگان را % ٨٥اين محصول مي تواند در اقليم هاي مختلف و متفاوت تا 

  .فاکتورهاي ذيل طبقه بندي مي گردندسيستم هاي آبگرم کن خورشيدي بر اساس  اجزاء و . تأمين نمايد

کلکتور از . بخش اصلي يک آبگرمکن خورشيدي کلکتور است: گرمائي) کالکتور(نوع جاذب  ‐١

ورق و لوله هائي تشکيل شده است که حرارت خود را از تابش خورشيد دريافت نموده و به يک 
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اين قطعه عموماً . يدسيال جذب کننده که در داخل تيوپ هاي آن در جريان است منتقل مي نما

تيره رنگ و داراي پوشش هائي از موادي است که بتواند جذب بهتر و پخش کمتر را در ارتباط 

 :انواع کلکتورها عبارتند از. با انرژي خورشيدي داشته باشد

 Flat plat collector: کلکتور صفحه اي صاف 

 Evacuated Tube collector: کلکتور لوله اي تحت خأل 

 Concentrating Collectorهموي کلکتور س 

متداولترين و ساده ترين نوع کلکتور عبارت از کلکتور صفحه اي صاف است که از يک جعبه مستطيل 

. شکل تشکيل شده که داخل آن يک صفحه جاذب مسي يا آلومينيومي پوشش داده شده قرار گرفته است

. که در درون آن مايع جاذب در جريان است در زير اين صفحه جاذب انرژي، لوله هائي باريک قرار گرفته

  .روي جعبه با شيشه پوشانده شده و اطراف آن عايق بندي گرديده است

 کلکتورها محل قرارگيري ‐٢

 )سيستم فعال يا غير فعال(وجود پمپ يا عدم وجود پمپ  ‐٣

 )حلقه بسته ‐حلقه باز(روش انتقال حرارت  ‐٤

  :ت که از جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمودآبگرمکن خورشيدي داراي مزاياي قابل توجه اي اس

 .اين سيستم تقريباً در هر اقليم قابل استفاده است 

 .يک منبع تأمين انرژي مستقل است و انرژي مورد نياز آن به راحتي در دسترس مي باشد 

 .در زمان قطع گاز يا برق همچنان آبگرم در اختيار مصرف کننده است 

 .تأمين سوخت ندارد پس از خريد و نصب هزينه 
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 .با محيط و نگهداري زيست سازگار است 

 .تعمير و نگهداري آن آسان است 

 .به راحتي به سيستم هاي گرمائي غير خورشيدي موجود اضافه مي گردد -

 .به سرمايه گذاري پائين نياز دارد -

 .هزينه نگهداري و تعمير آن پائين است -

 .ي رسدسال م ٣٠تا  ١٥عمر مفيد آن طوالني است و به  -

 )٣آيسيک (نام و کد محصول  ‐١‐١

 ISIC٣شناخته شده و کد   (Solar Water Heater)اين محصول با نام آبگرمکن خورشيدي 

  . است)  ١(مربوط به آن مطابق جدول

  آبگرمکن خورشيدي ISIC٣کد ):  ١(جدول 

 ISIC٣کد  واحد نام محصول

 ٢٩٣٠١٤٧٠ دستگاه آبگرمکن خورشيدي

  رکيشماره تعرفه گم  ‐١‐٢

  .تعرفه گمرکي ذکر نشده است) از هر نوع(به طور خاص در ارتباط با آبگرمکن خورشيدي 

  شرايط واردات ‐١‐٣

  .در ارتباط با آبگرمکن خورشيدي شرايط اختصاص براي واردات ذکر نشده است

  بررسي و ارائه استاندارد ‐١‐٤

زمان استاندارد و تحقيقات صنعتي در ارتباط با آبگرمکن خورشيدي استانداردهاي تدوين شده توسط سا

  .مي باشد)  ٢(مطابق مندرجات جدول
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  مشخصات استانداردهاي ملي مرتبط با آبگرمکن خورشيدي):  ٢(جدول 

  سال  کد شرح استاندارد   شماره استاندارد

  ١٣٨٣  ٢٧/١٦٠  قسمت اول ‐سيستم هاي آبگرمکن خورشيدي خانگي‐گرمايش خورشيدي  ٨٢٨٥

 ١٣٨٣  ٢٧/١٦٠  قسمت دوم ‐سيستم هاي آبگرمکن خانگي ‐يگرمايش خورشيد  ٨٢٨٦

 ١٣٨٣  ٢٧/١٦٠  قسمت سوم ‐سيستم هاي آبگرمکن خانگي ‐گرمايش خورشيدي  ٩١٣٤

  

  بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني  محصول  ‐١‐٥

به عنوان مثال در . مصرف داردقيمت هاي جهاني آبگرمکن خورشيدي بستگي به موقعيت جغرافيائي بازار 

دالر به ازاء هر متر مربع  ٦٠٠تا  ٣٠٠نقاطي با تابش مناسب خورشيدي آبگرمکن هاي خورشيدي حدود 

دالر و بسته به تکنولوژي  ١٠٠٠تا  ٤٠٠اين قيمت در اقليم هاي نامناسب و تابش کم به ميزان . قيمت دارد

مورد سيستم هاي فعال در بازار آمريکا اين قيمت ها به طور  در. مورد استفاده براي هر متر مربع قيمت دارد

گالن آبگرم  ١٠٠تا  ٨٠دالر به ازاء هر خانه مسکوني است که براي سيستمي با توليد  ٤٠٠٠تا  ٢٥٠٠متوسط 

 ٢٠٠٠تا  ١٠٠٠اين قيمت در مورد سيستم هاي بدون پمپ به طور متوسط . در روز در نظر گرفته شده است

  .دالر است

متر مربع و  ٦تا  ٥دالر براي يک سيستم با  ٦٠٠٠تا  ٤٨٠٠اروپا متوسط قيمت آبگرمکن هاي خورشيدي در 

  .نفره را تأمين نمايد ٤اين نوع سيستم مي تواند آبگرم مصرفي خانواده . مي باشد) داراي پمپ(فعال 

  .ريال مي باشد ٠٠٠/٠٠٠/٥قيمت داخلي آبگرم کن خورشيدي حدود 
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  مصرف و کاربرد توضيح موارد ‐١‐٦

آبگرمکن هاي خورشيدي به منظور تهيه آبگرم مورد نياز از انرژي خورشيدي در دو حوزه اصلي زير مورد 

  .استفاده قرار مي گيرند

  مصرف آبگرم بهداشتي و خوراکي افراد: الف

  توليد انرژي الکتريکي: ب

شتي و خوراکي است و رايج ترين نوع مصرف در حال حاضر مصرف آبگرمکن در تأمين آبگرم بهدا

  .عمدتاً در موارد زير به کار مي رود

 منازل شهري و روشنائي 

 هتل ها، بيمارستان ها و ادارات دولتي 

 ورزشگاهها، تفريحگاههاي عمومي  و بين راهي، تفريحگاههاي ساحلي 

 دانشگاهها، مدارس و ساير مراکز آموزشي و پژوهشي 

 پارک ها و کمپ هاي تابستاني 

 مراکز صنعتيکارخانجات و  

 مزارع و مراکز کشاورزي و دامپروري 

در مناطقي که هزينه هاي انرژي و حامل هاي انرژي  بيشتر است و همچنين در مناطقي که دسترسي به 

شبکه گاز و برق مشکل است و يا اساساً دسترسي وجود ندارد کاربرد اين محصول از اهميت فوق العاده اي 

  .برخوردار است
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  الهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن به مصرف محصولبررسي کا ‐١‐٧

در حال حاضر، به منظور تهيه آبگرم مصرفي عمدتاً از آبگرمکن هاي گازي و بعضاً برقي و نفتي و 

در ساختمان هاي بزرگتر اين موضوع  از طريق نصب تأسيسات مرکزي آبگرم . گازوئيلي استفاده مي شود

عمده . خصوصاً گاز و گازوئيل استفاده مي نمايند، تأمين مي گرددکه خود از حامل هاي انرژي 

محصوالت جايگزين در کشور  عبارتند از آبگرمکن هاي گازي يا آبگرمکن هائي که از ساير حامل هاي 

  :موارد زير قابل ذکر است) جايگزين(در رابطه با اين محصوالت . انرژي و يا الکتريسيته استفاده مي نمايند

محدود هستند و در آينده بايد توسط منابع نامحدود ... مل هاي انرژي مانند گاز ومنابع حا ‐١

 .جايگزين شوند

به شدت رو به افزايش ) چه قيمت هاي جهاني و قيمت هاي داخلي(قيمت انواع حامل هاي انرژي  ‐٢

 .اين موضوع در مورد انرژي برق نيز صادق است. است

گازوئيل در ايران باالو چندين برابر ميانگين جهاني  ميزان مصرف حامل هاي انرژي مانند گاز و ‐٣

در صورت عدم کنترل  روند مصرف اين مواد طي چند سال آينده مشکالت جدي در زمينه . است

 .تأمين  و توزيع آنها در کشور بوجود خواهد آمد

ن حمل و نقل و توزيع حامل هاي انرژي بسيار پر هزينه و خطرناک است خصوصاً اينکه نمي توا ‐٤

آن را به صورت اقتصادي به تمام نقاط کشور منتقل نمود به همين جهت بسياري از مناطق در حال 

 .حاضر در وضعيت عدم دسترسي و يا دسترسي مشکل به حامل هاي انرژي مي باشند

خوراک ورودي اين نوع محصوالت جايگزين مانند گاز در اين دستگاهها صرفاً سوزانده مي شود  ‐٥

 .وان اين مواد را براي توليد محصوالتي با ارزش افزوده باالتر به کار برددر حالي که مي ت
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اين . به طور مستقيم و غير مستقيم آالينده محيط زيست هستند...) برقي و (آبگرمکن هاي گازي ‐٦

موضوع خصوصاً در شهرهاي با جمعيت و تراکم باال بسيار مشهود است و در دراز مدت هزينه 

 .و سالمت به دنبال خواهد داشت هاي سنگين زيست محيطي

عمده محصوالتي که در کشور توليد مي شوند نسبت به استانداردهاي جهاني از  راندمان مناسب  ‐٧

برخوردار نمي باشند اين موضوع باعث تشديد اثرات منفي مذکور در بندهاي  قبل به دليل افزايش 

در سطح جهاني و کشوري  حمايت هاي دولتي. سرانه مصرف و آلودگي  هر آبگرمکن مي شود

نيز مؤيد اين مدعاست که در آينده نزديک استفاده از محصوالتي که انرژي خود را  از منابع 

 .تأمين  نمايند در اولويت قرار مي گيرد) سبز(نامحدود و تجديد پذير، ارزان و پاک

مي توان دريافت اگرچه  )٣(و همچنين مندرجات جدول  ٧تا  ١در اين راستا و با توجه به مندرجات بندهاي 

استفاده از آبگرمکن هاي سنتي با توجه به روند روبه رشد خانوارهاي شهري و روستائي همچنان حفظ 

خواهد شد الکن کشور در ادامه ناچار به آغاز پروژه هاي تأمين انرژي هاي نو و جايگزين آبگرمکن هاي 

قابل ذکر است به کارگيري آبگرمکن  .  خورشيدي خصوصاً در مناطق محروم و دورافتاده مي باشد

 نوعاي بين دو ه هزينه سه مقاي. در هزينه ساير انرژي ها صرفه جوئي نمايد% ٣٠خورشيدي مي تواند تا 

  .استارائه شده  )٣(در جدول بر اساس قيمت هاي جهاني) برقي(سيستم گرمايش خورشيدي و گازي 
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  برقي/خورشيدي و گازي مقايسه هزينه هاي سيستم گرمايش آب):  ٣(جدول 

  )برقي(آبگرمکن گازي سيستم آبگرمکن خورشيدي

 دالر٥٠حدود:هزينه عملياتي ساالنه

  گالن ٨٠‐١٢٠: ظرفيت مخزن آبگرم

  سال ١٥‐ ٣٠: عمر مفيد

  دالر ١٠٠٠: هزينه عملياتي دوره عمر محصول

  .آالينده محيط زيست نيست

  .به ارزش خانه مصرف کننده اضافه مي کند

  .بازگشت سرمايه اوليه دارد% ٢٥ل در سا

  .در طول خاموشي و يا قطع گاز آبگرم موجود است

  .تحت تأثير افزايش قيمت انرژي نيست

  دالر ٥٠٠حدود : هزينه عملياتي ساالنه

  گالن ٤٠‐٥٠: ظرفيت مخزن آبگرم

  سال ٨‐ ١٢: عمر مفيد

  دالر ٠٠٠/١٠:هزينه عملياتي دوره عمر محصول

  .تآالينده محيط زيست اس

  .به ارزش خانه مصرف کننده اضافه نمي کند

  .بازگشت سرمايه ندارد

  .در صورت قطع گاز و برق آبگرم در دسترس نيست

  .به شدت به تغيير قيمت حامل انرژي و برق حساس است

  

  کاال در دنياي امروز یاهميت استراتژيک ‐١‐٨

س نبودن دائمي منابع آن در با توجه به رشد شديد قيمت حامل هاي انرژي در دنيا و در دستر  

کشورهاي مختلف و همچنين تعداد زيادي از انسانهائي که دسترسي به تجهيزات و تأسيسات مناسب براي 

تأمين آبگرم بهداشتي خود ندارند و همچنين محدوديت هاي جدي توليد گازهاي مخرب محيط زيست 

ين سبب برنامه هاي حمايتي متنوعي بد. اهميت تکنولوژي جايگزين محصوالت موجود کامالً واضح است

از طرف سازمان هاي دولتي و نهادهاي بين المللي براي استفاده از انرژي هاي سبز طراحي و در حال اجرا 

 ٣٠ميالدي طبق برآوردهاي رسمي ، انرژي خورشيدي حدود  ٢٠٥٠شاهد اين مدعي اينکه تا سال . است
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. خواهد داد و مهمترين نوع انرژي مصرفي خواهد بوددرصد کل انرژي مصرفي جهان را به خود اختصاص 

دالر  ١٠٠٠کاهش قيمت تأسيسات خورشيدي طي ساليان اخير از چند هزار دالر در دهه هفتاد به حدود 

  .نيز از ديگر محرک هاي استفاده دراز مدت از اين تکنولوژي است) براي ساده ترين سيستم(

  ننده محصولکشورهاي عمده توليد کننده و مصرف ک ‐١‐٩

در . آبگرمکن خورشيدي تقريباً در تمام نقاط دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد و قابل استفاده است  

متر مربع کلکتور خورشيدي گرمائي توليد و در جهان نصب شده  ٠٠٠/٣٠٠/٢٨ميالدي حدود  ٢٠٠٧سال 

اشد مشخصات کشورهاي مي ب% ٧٧در اين ميان بزرگترين مصرف کننده کشور چين با سهم حدود . است

 ٢٠٠٧در سال ) از تمام مدل ها و کلکتورهاي مختلف(عمده مصرف کننده آبگرمکن هاي خورشيدي 

  . ارائه شده است)  ٤(ميالدي در جدول 

  )٢٠٠٧(کشورهاي عمده مصرف کننده آبگرمکن خورشيدی و سهم هريک): ٤(جدول 

  درصد نصب از کل توليد کشور

  چين

  اروپا

  آفريقا

  جنوبي و مرکزي آمريکاي

  هند

  ساير کشورها

٧٧%  

١٠%  

٥/٢%  

٢/٢%  

٢/٢%  

١/٦%  
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اروپا اگر چه ظرفيت جذب انرژي گرمائي خورشيدي کمتري نسبت به ساير مناطق دنيا دارد الکن سهم 

به طول مثال طي . قابل توجه اي از مصرف آبگرمکن هاي خورشيدي را به خود اختصاص داده است

گيگاوات حرارتي  ٥اين منطقه از جهان ظرفيت نصب شده خود را از  ٢٠٠٤ميالدي تا  ١٩٩٧سالهاي 

)GWTh ( گيگاوات ديگر  ٥ميزان  ٢٠٠٨گيگاوات حرارتي رسانده است و برآورد مي شود تا سال  ١٠به

بيش از يک ميليون خانوار در اروپا از آبگرمکن خورشيدي  براي تأمين آبگرم خود . به آن اضافه شده باشد

ارائه )  ٥(عمده کشورهاي مصرف کننده  محصول در اروپا و سهم هر يک در جدول . کنند استفاده مي

  .شده است

  کشورهاي مصرف کننده آبگرمکن خورشيدي در اروپا و سهم هرکشور):  ٥(جدول 

  درصد نصب کلکتورهاي گرمائي از کل کلکتورها کشور اروپائي

 آلمان

  يونان

  اتريش

  فرانسه

  اسپانيا

  ايتاليا

  سوئيس

  قبرس

  انگلستان

  ساير کشورها

٣٤%  

١٠%  

١٠%  

٩%  

٩%  

٩%  

٥/٢%  

٥/٢%  

٢%  

١٠%  
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کشورهاي اياالت متحده آمريکا و کانادا نيز از ديگر کشورها هستند که ميزان قابل توجه اي از آبگرمکن 

خورشيدي را مورد استفاده قرار داده اند و طي سال هاي آينده پيش بيني مي گردد که اين روند با رشد 

  .شتري ادامه داشته باشدبي

به عنوان مثال در سال . بزرگترين توليد کننده آبگرمکن هاي خورشيدي در حال حاضر کشور چين است

ساير . ميليون متر مربع بوده است ١٥درصد  معادل  ٦٠سهم اين کشور از کل توليد جهاني بيش از  ٢٠٠٥

خورشيدي اياالت متحده آمريکا، کشورهاي عمده توليد کننده کلکتورهاي  گرمائي و آبگرمکن 

  .کانادا می باشند کشورهاي اروپا،  ترکيه و

ميليون متر مربع انواع  ١٣/٥ميالدي مجموعاً  ٢٠٠٣بر اساس اطالعات آژانس بين المللي انرژي تا سال 

 ١٣٠در  حدود  ٢٠٠١کلکتور گرمائي در کشورهاي  عضو آژانس  نصب شده است که نسبت به سال 

% ٤٤٩رشدي برابر  ٢٠٠٧ميليون متر مربع توليد در سال  ٢٨با در نظر گرفتن عدد . شته استدرصد رشد دا

پيش . درصد مي باشد ٢٥/١١٢اين مقدار معادل متوسط  رشد ساالنه . محاسبه مي گردد ٢٠٠٣نسبت به سال 

مربع برسد اين  ميليون متر ٢٠ميالدي کلکتورهاي مورد نياز اروپا  به  ٢٠١٠بيني ها نشان مي دهد تا سال 

  .برآورد شده است ميليون  متر مربع  ١٠٠مقدار در سطح جهان 

  شرايط صادرات ‐١‐١٠

  . براي محصول آبگرمکن خورشيدي به طور اختصاصي شرايط صادرات ذکر نشده است
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 وضعيت عرضه و تقاضا ‐٢

  بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تا کنون ‐٢‐١

واحد صنعتي فعال در زمينه توليد  ٦مجموعاً تعداد  ١٣٨٦آمار وزارت صنايع و معادن، تا پايان سال  براساس

مجموع . ارائه شده است) ٦(مشخصات اين واحدها در جدول. آبگرمکن خورشيدي فعاليت مي کنند

  .دستگاه در سال مي باشد ٦٤٨٥٠ظرفيت اسمي اين واحدها 

  ٨٦توليد آبگرمکن هاي خورشيدي تا پايان سال مشخصات واحدهاي فعال ):  ٦(جدول 

 شهرستان  نام واحد

  )استان(  

  تاريخ بهره برداري  واحد ظرفيت

  ذکر نشده  دستگاه  ٢٠٠٠٠  )آذربايجان شرقي(جلفا   آواز محرکه جلفا

 ذکر نشده دستگاه  ٢٠٠٠٠ )اصفهان(مورچه خورت   سوالرپالر

ر نشدهذک تن  ذکر نشده  )تهران(کرج   انرژي خورشيدي جم  

 ذکر نشده دستگاه  ١٨٠٠  )تهران(کهريزک   تهويه دماوند پارس

 ذکر نشده دستگاه  ١٠٠٠  )تهران(تهران    مظهرنور

  شهرکرد  هواپرواز آبسار

  )چهار محال بختياري(

  ٧/٣/٨٢ دستگاه  ٢٢٥٠

  

  . درصد ظرفيت اسمی برآورد می گردد ٤٠ميزان ظرفيت عملی واحدهای فوق  
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  طرح هاي جديد و طرح هاي توسعه در دست اجرابررسي وضعيت  ‐٢‐٢

تعداد قابل توجهي طرح جديد و در حال توسعه در زمينه توليد آبگرمکن هاي خورشيدي از وزارت صنايع 

  :ذکر شده است)  ٧(مشخصات اين واحدها در جدول. و معادن مجوز گرفته اند

  کن هاي خورشيديمشخصات واحدهاي جديد و در حال توسعه توليد آبگرم):  ٧(جدول 

درصد   واحد  ظرفيت استان تاريخ جواز  نام واحد

  پيشرفت

  ٠  دستگاه  ١٠٠٠  آذربايجان شرقي  ١٣٨٥  ابراهيم مقتدري

 ٠ دستگاه  ١٥٠٠٠  آذربايجان شرقي  ١٣٧٨  فالحي

 ٠ دستگاه  ٢٥٠٠٠  آذربايجان غربي  ١٣٨٤  هجرتي

 ٠ دستگاه  ٥٠٠ اصفهان ١٣٨٦ بهره وران انرژي کويرکاشان

 ٨٩ دستگاه  ٢٠٠٠٠ اصفهان ١٣٧٥  حائري

 ٠ دستگاه  ٢٠٠٠٠ اصفهان ١٣٨٣  صمدي

 ٠ دستگاه  ١٠٠٠ تهران ١٣٨٣  طبعي

 ٠ دستگاه  ٥٠٠٠٠٠ تهران ١٣٨٣  حسنخاني

 ٠ دستگاه  ٥٠٠٠٠٠ تهران ١٣٨٦  انرژي ساز وطن

 ٠ دستگاه  ٥٠٠٠ تهران ١٣٨٢  پارس کاما

 ٠ دستگاه  ٥٠٠٠ تهران ١٣٧٧  فدائي و عاملي

 ٠ دستگاه  ٥٠٠٠ تهران  ١٣٨١  نوروزي

 ٠ دستگاه  ١٢٠٠٠ تهران  ١٣٧٣  استاني

 ٠ دستگاه  ٥٠٠٠ تهران  ١٣٨٦  جاللي
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درصد   واحد  ظرفيت استان تاريخ جواز  نام واحد

  پيشرفت

%٢٥ دستگاه  ٥٠٠٠ تهران )تمديد(١٣٨٤  گرماسوالر  

 ٠ دستگاه  ٢٦٠٠ تهران  ١٣٨٢  کيان انرژي 

 ٠ دستگاه  ٢٦٠٠  اصفهان  ١٣٨١  کيان انرژي

 ٠ دستگاه  ٥٠٠  خراسان رضوي  ١٣٨٥  غالميان

 ٣٥ دستگاه  ٥٠٠ خراسان رضوي  ١٣٨٥  خورشيد انرژي صنايع

 ٠ دستگاه  ٦٠٠ خراسان رضوي  ١٣٨٦  حيدري

 ٠ دستگاه  ١٠٠٠٠ خراسان رضوي  ١٣٨٦  ملک پور و علوي

 ٢٥   ٢٥٠٠٠  زنجان  ١٣٨٣  توليدي صنعتي آژيز

 ٠ دستگاه  ١٠٠٠  زنجان  ١٣٨٦  پارسه ابتکار

حافظان محيط زيست سبز 

  پارس

هدستگا  ٣٠٠٠  فارس  ١٣٨٥  ٠ 

 ١٠ دستگاه  ٥٠٠٠  فارس   ١٣٨٣  کاشاني و اهرابي

 ٠ دستگاه  ٥٠٠٠  فارس  ١٣٨٥  طيبي

 ٠ دستگاه  ١٠٠٠  کرمان  ١٣٨٥  بروائي

 ٠ دستگاه  ١٠٠٠  کرمانشاه  ١٣٨٥  ويسي

 ٠ دستگاه  ٥٠٠٠ لرستان ١٣٨٥  پاپي

 ٠ دستگاه  ٣٦٠٠٠٠ لرستان ١٣٨٦  عليزاده

تعاوني انرژي خورشيدي

  محالت

 ٢ دستگاه  ١٢٠٠٠ مرکزي ١٣٧٣
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درصد   واحد  ظرفيت استان تاريخ جواز  نام واحد

  پيشرفت

 ٠ دستگاه  ٥٠٠  مرکزي  ١٣٨٢  شيخ االسالمي

 ٤٢ دستگاه  ٥٠  مرکزي  ١٣٨٠  ابتکار صنعت خميني

 ١ دستگاه  ٦٠٠٠  هرمزگان  ١٣٨٣  به بنيان بصير کرج

 ٠ دستگاه  ١٢٠٠  يزد  ١٣٨٦  حجت

 ٠ دستگاه  ٦٠٠٠٠  سمنان   ١٣٨٥  فاطمي نژاد

  

آمار فوق نشان دهنده توجه به محصول در سطح کشور بوده و در صورت تحقق ظرفيت  غير قطعي اسمي 

درصد از واحد هاي فوق  ٤٤قريب به . دستگاه آبگرمکن خورشيدي خواهد داشت ٩٥٠/٦٢١/١برابر با 

صد به قبل در ٥٦و ) در دست نيست ١٣٨٧آمار (و يا پس از آن دريافت نموده اند ٨٥جواز خود را در سال 

سال آينده براي  ٣تعلق دارند، لذا پيش بيني مي شود ظرفيت بالقوه توليد محصول در  ١٣٨٥از سال 

  .دستگاه بالغ شود ٠٠٠/٧٠٠واحدهاي موجود به 

  بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم ‐٢‐٣

کشور ذکر نگرديده  واردات در آمار رسمي گمرکات ٨٧الي  ٨٢درصد آبگرمکن خورشيدي طي سالهاي 

  .است

  بررسي روند صادرات محصول ‐٢‐٥

صادرات درآمار رسمي گمرکات کشور ذکر  ٨٧الي  ٨٢در مورد آبگرمکن خورشيدي طي سالهاي 

  .نگرديده است
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  بررسي روند مصرف از ابتداي برنامه ‐٢‐٤

عه انرژي هاي نو مصرف آبگرمکن خورشيدي عمدتاً در قالب طرح و پروژه هاي انجام يافته در بخش توس

غالب اين طرح ها و پروژه ها با حمايت سازمان بهينه سازي مصرف سوخت . در کشور قابل بررسي است

سازمان بهينه سازي مصرف سوخت کشور در مناطقي که . کشور به انجام رسيده يا در حال انجام است

براي مصارف خانگي و حمام داراي شرايط اقليم مناسب هستند طرح هائي را براي نصب انواع آبگرمکن 

پروژه هاي مذکور که توسط بخش سازمان و مسکن اين . هاي عمومي انجام داده و يا در حال انجام است

  .سازمان تعريف شده است به صورت  سه مرحله  و مشتمل بر اطالعات زير است

  حمام عمومي ٣آبگرمکن خانگي و  ٣٥٠نصب و راه اندازي : فاز اول  

در اين . حمام عمومي ٠٠٠/١٠دستگاه آبگرمکن خانگي و  ١٠٠٠٠و توزيع  ساخت: فاز دوم  

  .ميليون دالر به عنوان يارانه دولتي پرداخت گرديده است ٠٠٠/٣طرح 

اين فاز در حال اجرا است و براي يک دوره پنج ساله برنامه ريزي شده است و طي آن  :فاز سوم  

طي اين . حمام عمومي ساخته و توزيع خواهد شد ١٠٠٠دستگاه آبگرمکن خورشيدي خانگي و  ٢١٥٠٠٠

خالصه وضعيت مصرف آبگرمکن . ميليون دالر يارانه دولتي پرداخت مي گردد ٨/٤٨طرح حدود 

  .ارائه شده است)  ١٠(خورشيدي در جدول

آبگرمکن خانگي از فاز سوم ساخته و نصب شده است و طي  ٤٧٠٠مقدار  ٨٧گفتني است در نيمه اول سال 

  .دستگاه ديگر نيز به اتمام مي رسد ٧٨٤٠جود تا پايان سال ساخت و توزيع اعالم مو
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  بر حسب دستگاه در کشور ٨١‐٨٧مصرف آبگرمکن خورشيدي طي سال هاي ):  ١٠(جدول 

  حمام عمومي خورشيدي آبگرمکن خورشيدي خانگي  سال

٨١‐٨٣  

٨٤‐٨٥  

٨٥‐٨٦  

٨٧  

١٠٣٠٠ 

١٤٠٠٠  

٤٧٠٠  

٧٨٤٠  

٣٠  

٤٠٠  

٤٦٠  

١٠٠٠  

  

  رسي نياز به محصول با اولويت صادراتبر ‐٢‐٦

  .نياز به محصول در دو حوزه زير قابل بررسي است  

  تقاضاي داخلي: الف  

  تقاضاي بازارهاي جهاني: ب  

  تقاضاي داخلي: الف

  . در مورد آبگرمکن خورشيدي و ميزان  استفاده آن موارد زير قابل ذکر است

و دسترسي آسان خصوصاً در شهرها در اختيار حامل هاي انرژي در کشور با قيمت بسيار پائين  

 .خانوارها قرار دارند

هزينه خريد و نصب آبگرمکن خورشيدي بدون در نظر گرفتن يارانه پرداختي براي خانوارهاي  

 .روستائي و عشايري که بيشترين  نياز به محصول را در حال حاضر دارند سنگين است

 .ژي خورشيدي قرار نگرفته اندتمام روستاها و مناطق شهري در کمربند انر 
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ساله آينده اصلي ترين مصرف  ٥با توجه به موارد فوق مي توان نتيجه گرفت حداقل براي يک دوره 

کنندگان محصول مناطقي هستند که اوالً حامل هاي انرژي به ميزان مورد نياز در اختيار آنها قرار 

همچنين اين مناطق بايد در نواحي با تابش . تندارند و برنامه اي هم در اين رابطه طرح ريزي نشده اس

ثانياً اين مناطق تحت برنامه حمايتي سازمان ها خصوصاً سازمان بهينه سازي . مناسب قرار داشته باشند

سال آينده  ٥بر اين اساس تقاضاي بازار داخلي محصول طي . مصرف سوخت کشور قرار گرفته باشند

هزار دستگاه برآورد  ٣٠٠تا  ٢٥٠بهينه سازي مصرف سوخت  بر اساس برنامه هاي اعالم شده سازمان

با توجه به ظرفيت توليدي واحدهاي موجود و راه اندازي شده به نظر مي رسد اين مقدار . مي گردد

  .توسط توليدات اين واحدها تأمين مي گردد

  تقاضاي بازارهاي جهاني: ب

با . هان بسيار شتابان بوده استسال گذشته نرخ رشد مصرف آبگرمکن هاي خورشيدي در ج ٥طي 

 ٢/١٧٦حدود  ٢٠١٥چنانچه نرخ رشد گذشته را حفظ نمايد تا سال  ١‐٩توجه به ارقام مندرج در بند 

اين مقدار  با توجه به افزايش شديد بهاي حامل . ميليون متر مربع از محصول مورد تقاضا خواهد بود

جهاني پيش بيني شده براي  محصول با توجه  تقاضاي. هاي انرژي در جهان افزايش نيز خواهد داشت

  .ارائه شده است)  ٨(به نرخ رشد فعلي در جدول
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برحسب  ١٠١٥تا سال ) انواع مختلف(پيش بيني نياز بازار جهاني به آبگرمکن خورشيدي ):  ٨(جدول 

 ميليون متر مربع

  سال

  شرح
٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  

  ٢/١٧٦  ٣/١٥٧  ٤/١٤٠  ٤/١٢٥  ١١٢  ١٠٠  )ميليون متر مربع(تقاضا 

  

با در نظر گرفتن سهم يک درصدي نياز بازار خاورميانه و با توجه به انرژي خورشيدي در دسترس آن، نياز 

البته بازار . برآورد شده است) ٩(منطقه خاورميانه و کشورهاي همسايه بر حسب تعداد دستگاه در جدول

کن به دليل سهولت دسترسي به بازارهاي مصرف و ارائه صادرات به اين مناطق محدود نمي گردد ال

  .ساله به عنوان اولويت صادرات در نظر گرفته شود ٥خدمات پس از فروش مي توان براي افق 

بر ) ٢٠١٠‐٢٠١٥(برآورد تقاضاي منطقه خاورميانه به آبگرمکن خورشيدي طي سال هاي ):  ٩(جدول

  حسب دستگاه

  سال

  شرح
٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  

  ٠٠٠/٨٨١  ٠٠٠/٧٨٦  ٠٠٠/٧٠٢  ٠٠٠/٦٢٧ ٠٠٠/٥٦٠ ٠٠٠/٥٠٠ )دستگاه(تقاضا

  

ميليون متر مربع است که براي ارضاء  ٢٨الزم به ذکر است که ظرفيت فعلي توليد جهاني محصول حدود 

  .ميزان تقاضاي   پيش بيني شده نياز به حجم سرمايه گذاري قابل توجه اي احساس مي شود
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  جمالي تکنولوژي و روش توليدبررسي ا ‐٣

  .فرآيند توليد آبگرمکن خورشيدي به مراحل اصلي زير تقسيم بندي مي گردد

  توليد کلکتور  ‐١

در اين بخش ابتدا لوله ها و شبکه گردش آب همراه با اتصاالت مربوط به آن توسط عمليات برش و 

است متصل    flat plateطرح  جوشکاري ساخته مي شود و سپس صفحه جاذب انتخاب شده که در اين 

پس از نصب صفحه جاذب . عمل اتصال در اين مرحله از اهميت باالئي برخوردار است.  مي گردد

  .مجموعه آماده شده از نظر آب بندي مورد تست و آزمايش قرار مي گيرد

  قاب سازي ‐٢

فيل هاي آلومينيمي به يکي از اجزاء اصلي آبگرمکن خورشيدي است که در ابتدا عمليات آن با برش پرو

پس از برش، پروفيل ها توسط زانوئي آلومينيومي به همديگر پرچ مي گردند و . ابعاد الزم آغاز مي گردد

پس از مرحله قابسازي صفحه عقبي قاب که از جنس ورق آلومينيم است به . قاب کلکتور آماده مي شود

شابه و به وسيله چسب سيليکوني اندود مي يا عايق هاي م EPDMاندازه الزم برش خورده و توسط عايق 

  .صفحه عقبي و قاب، مجموعه قاب کلکتور را تشکيل مي دهند. گردد

  مخزن ‐٣

مخزن کلکتور معموالًٌ از جنس ورق گالوانيزه تهيه مي گردد و شامل عمليات برش، خمکاري، جوشکاري 

  .ليتر مي باشد ١٢٠يا  ٢٠٠ حجم اين مخازن معموالً در اندازه هاي. و  عايق کاري مخزن مي شود
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  مونتاژ ‐٤

در اين بخش کلکتور و قاب مونتاژ مي گردند و پس از عايق بندي توسط زرين سيليکوني شيشه جلوئي 

در اين مرحله واشرها و سرپوش ها و تجهيزات و شيرآالت مخازن نيز به . مجموعه کلکتور نصب مي گردد

  .مي گردندطور جداگانه مونتاژ و آماده نصب  در محل 

  بازرسي نهائي ‐٥

پس از آماده سازي مجموعه کلکتور و مخازن، اين قطعات مورد تست و بازرسي نهائي قرار مي گيرند و 

  .سپس به انبار حمل مي گردند

  تعيين نقاط ضعف و قوت تکنولوژي مرسوم ‐٤

به دليل به . ر استدر ارتباط با درجه اتوماسيون توليد قابل ذک ٣نقطه ضعف تکنولوژي مذکور در بند 

کارگيري تجهيزات نيمه اتوماتيک در فرآيند توليد ميزان ظرفيت ساليانه توليد اين محصول محدود مي 

تعداد اشتغال مناسب واحد به ازاء حجم سرمايه گذاري ماشين آالت نيز از مزاياي روش مذکور به . گردد

  .شمار مي رود

  بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي ‐٥

ت توليد واحد آبگرمکن خورشيدي بر اساس محدوديت هاي دستگاههاي توليد و حجم توليد ظرفي

اين تعداد محصول در قالب . دستگاه در سال تعيين مي گردد ٢٠٠٠٠واحدهاي مشابه و نياز صادراتي منطقه 

  . روز کاري در سال توليد مي شود ٣٠٠يک شيفت کاري به مدت 
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  ثابت برآورد حجم سرمايه گذاري ‐٥‐١

ميزان سرمايه ثابت مورد نياز طرح به تفکيک زمين، ساختمان، تجهيزات و ساير اقالم در ادامه مورد بررسي 

  .قرار گرفته است

  هزينه هاي زمين و ساختمان هاي طرح ‐٥‐١‐١

با توجه به اطالعات موجود ابعاد ماشين آالت و همچنين تعداد نيروي انساني در هر بخش مساحت و هزينه 

  .برآورد و ارائه گرديده است) ١٢( و )  ١١(ن و ساختمان هاي طرح در قالب جداول زمي

  هزينه هاي زمين بر حسب ميليون ريال):  ١١(جدول 

  )ميليون ريال(جمع  بهاي هر متر مربع )متر مربع(مساحت  شرح

  توليد

  انبار

  اداري

  محوطه

  توسعه

٥٠٠ 

٣٠٠  

٣٠٠  

١٥٠٠  

١٠٠٠  

٢٢٠٠٠٠  

٢٢٠٠٠٠  

٢٢٠٠٠٠  

٢٢٠٠٠٠  

٢٢٠٠٠٠  

١١٠  

٦٦  

٦٦  

٣٣٠  

٢٢٠  

  ٧٩٢  _  ٣٦٠٠  جمع
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  )برحسب ميليون ريال(هزينه هاي ساختمان سازي و محوطه سازي):  ١٢(جدول 

  شرح
 مساحت

  )متر مربع(

  بهاي هر متر مربع

  )هزار ريال(

  جمع

  )ميليون ريال(

  ٨٧٥  ١٧٥٠  ٥٠٠  ساختمان توليد

  ٣٧٥  ١٢٥٠  ٣٠٠  ساختمان انبار

  ٧٥٠  ٢٥٠٠  ٣٠٠  ساختمان اداري

  ٢٢٥  ١٥٠  ١٥٠٠  محوطه سازي

  ١٤٤  ٣٠٠  ٤٨٠  ديوار کشي

  ٢٣٦٩  _  _ جمع

  

  هزينه هاي ماشين آالت توليدي ‐٥‐١‐٢

مشخصات ماشين آالت توليدي مورد نياز توليد آبگرمکن خورشيدي به اضافه هزينه هاي مربوط بر اساس 

  .درج گرديده است)  ١٣( استعالم محاسبه و در جدول 

  مشخصات و هزينه ماشين آالت توليدي طرح):  ١٣(جدول 

  )ميليون ريال(هزينه  محل تأمين تعداد شرح

  ميليمتر ٤/٠دستگاه جوش درز 

  ميليمتر ٦/٠دستگاه جوش درز 

  دستگاه جوش درز اتصاالت

  دستگاه جوش نقطه اي دوار

  دستگاه جوش ترموتيوپ

٥  

٥  

٥  

١  

٥  

  داخل

  داخل

  داخل

  داخل

  داخل
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  )ميليون ريال(هزينه  محل تأمين تعداد شرح

  ميليمتر ٤/٠دستگاه جوش درز 

  ميليمتر ٦/٠دستگاه جوش درز 

  دستگاه جوش درز اتصاالت

  دستگاه جوش نقطه اي دوار

  دستگاه جوش ترموتيوپ

٥  

٥  

٥  

١  

٥  

  داخل

  داخل

  داخل

  داخل

  داخل

٩٧/٦٨٣  

  خمکن پنوماتيکي

  دستگاه لبه کاري

  دستگاه شکل دهي

  دستگاه عاجکاري

  دستگاه پرداخت

  تن ١٠دستگاه پانچ 

  تن ١٦نچ دستگاه پا

  متر ٥/١ماشين برش 

١  

١  

١  

١  

١  

٢  

٢  

٤  

  داخل

  داخل

  داخل

  داخل

  داخل

  داخل

  داخل

  داخل

  

  

  

  

٣٦/١٤٩  

 دستگاه تزريق فوم

  ساير ماشين آالت

  قالب ها و ابزارها

٥ 

١  

_  

  داخل

  داخل

  داخل

  

٠٣/١٩٧  

  ٠٤/١٠٣  داخل  _   %)١٠(ساير

  ٤/١١٣٣     جمع
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  ساير هزينه هاي سرمايه ثابت ‐٥‐١‐٣

ورد ساير اقالم هزينه سرمايه ثابت مشتمل بر وسائط نقليه، تأسيسات، هزينه انشعاب برق و آب، اثاثيه برآ

  .ارائه مي گردد)  ١٨( الي )  ١٤(اداري و هزينه هاي قبل از بهره برداري مطابق جداول 

  هزينه هاي تأسيسات طرح):  ١٤(جدول 

  شرح
  هزينه ريالي

  )ميليون ريال(

  گرمايش تأسيسات سرمايش و

  تأسيسات اطفاء حريق

  تأسيسات آب و فاضالب

٢٥٠  

٥  

٩٠  

  ٣٤٥  جمع

  

  نقليه مورد نياز طرح نه وسائلهزي):  ١٥(جدول 

  تعداد  شرح
 قيمت واحد

  )هزار ريال(

  قيمت کل

  )ميليون ريال(

  خودرو سواري

  خودرو وانت

١  

١  

١٣٠٠٠٠  

٩٠٠٠٠  

١٣٠  

٩٠  

  ٢٢٠  _  ٢  جمع
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  اثاثيه اداريهزينه لوازم و ):  ١٦(جدول

  تعداد  شرح
  قيمت واحد

  )هزار ريال(

  قيمت کل

  )ميليون ريال(

  ميز و صندلي

  وسائل اداري

  رايانه

  دستگاه فتوکپي

  )درصد ١٠(ساير

٢٠  

‐  

٥  

١  

‐  

١٥٠٠  

١٣٠٠  

٧٠٠٠  

٢٠٠٠٠  

٢٩٨٠  

٣٠  

١٣٠٠  

٣٥  

٢٠  

٩٨/٢  

  ٣/٨٩  _  _  جمع

  

  هزينه هاي خريد انشعاب): ١٧( جدول

  )ريالميليون ( هزينه ريالي  شرح

  ٢٠  انشعاب برق و متعلقات

  ٨ آب و تأسيسات

  ٤/١ %)٥(ساير

  ٤/٢٩ جمع
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  هزينه هاي قبل از بهره برداري):  ١٨(جدول 

  شرح
 هزينه ريالي

  )ميليون ريال(

  ١١٠  مطالعات اوليه اخذ و مجوزها

  ٢٠٠  آموزش نيروي انساني

  ٢٨٠  حقوق و دستمزد

  ١٥٠  مسافرت و بازديد

  ٤١٧  يشيتوليد آزما

  ٤/٦٩  %)٦(ساير

  ١/١٢٢٦ جمع

  

( الي )  ١٤(مجموع هزينه سرمايه ثابت مورد نياز طرح با جمع اقالم هزينه سرمايه ثابت مذکور در جداول 

  .برآورد و ارائه مي گردد)  ١٩(مي باشد که به صورت جدول ) ١٨
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جمع بندي سرمايه گذاري ثابت طرح): ١٩( جدول   

 مبلغ ارزی

)يورو(  

رياليمبلغ

)ميليون ريال(  
 شرح

‐ ٧٩٢   زمين

 ساختمان ٢٣٦٩ ‐

‐ ٤/١١٣٣  ماشين آالت توليدي 

نقليه وسائل ٢٢٠ ‐  

 تأسيسات ٣٤٥ ‐

‐ ٣/٨٩  تجهيزات اداري 

‐ ٤/٢٩  حق انشعاب 

‐ ١/١٢٢٦

٤/٦٢٠  

 هزينه هاي قبل از بهره برداري

%)١٠(پيش بيني نشده  

‐ ٥٤/٦٨٢٤    جمع

  

  آنها  محل تأمين و قيمت ارزي و ريالي ،اوليه عمده مورد نياز ساالنهميزان مواد  ‐٦

اصلي ترين ماده اي که بايد به صورت . عمده مواد مورد نياز طرح از بازار هاي داخل قابل تهيه هستند

. واردات محصول  از خارج از کشور تهيه شود صفحه جاذب  مورد استفاده در کلکتور آبگرمکن مي باشد

دستگاه در سال به صورت مقادير  ٢٠٠٠٠هزينه هر کدام از مواد عمده مورد استفاده براي حجم مقدار و 

  .برآورد مي گردد)  ٢٠(جدول 
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  مواد اصلي و مصرفي مورد نياز آبگرمکن خورشيدي):  ٢٠(جدول 

  محل تأمين  شرح
  هزينه ريالي

  )ميليون ريال(

  هزينه ارزي

  )يورو(

  ٢٣٣٨٨٣٠  _  خارج از کشور  صحفه جاذب کلکتور

  تيوپ مس

  ٦٠٦٣پروفيل آلومينيم 

  ورق آلومينيم

  ورق گالوانيزه

  پروفيل فوالدي

  

  

  داخل

  

  

  

١٦٥٤٠  

  

  

_  

   EPDMعايق 

  شيشه سخت شده

  رزين سيليکوني

  ساير مواد کمکي و بسته بندي

  ساير قطعات و شيرآالت

 

  

  داخل 

  

  

٩٥٠٠  

  

  

_  

  ٢٣٣٨٨٣٠  ٢٦٠٤٠ ‐  جمع

  ‐  ٥٥٤٤٠  ‐  جمع کل

  

  هاد منطقه مناسب براي اجراي طرحپيشن ‐٧

عامل اصلي در انتخاب محل طرح وجود دارد اول دسترسي به نيروي متخصص و دوم نزديکي به  دو

به داليل فوق . البته اين دو عامل به عنوان عوامل محدود کننده به شمار نمي رود. بازارهاي مصرف محصول

  .خورشيدي در اولويت اجرا قرار داردنزديکي به مراکز استان هاي داراي انرژي اقتصادي 
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  وضعيت نيروي انساني و ميزان اشتغال ‐٨

با توجه به تکنولوژي مورد استفاده در توليد آبگرمکن خورشيدي تخصص نيروي انساني در اين طرح 

ضمن اينکه نوع و ميزان درجه اتوماسيون تجهيزات توليد نيز عامل تعيين کننده ديگري . اهميت زيادي دارد

در اين طرح تکنولوژي مورد نظر نيمه اتوماتيک بوده و . ت که بر تعداد اشتغال  اين طرح تأثير مي گذارداس

برآورد نيروي انساني طرح براي توليد .  نتيجتاً تعداد بيشتري اشتغال  در فرآيند توليد ايجاد مي گردد

( به تفکيک تخصص در جدول  دستگاه آبگرمکن خورشيدي به انضمام هزينه هاي مربوطه به آنها و٢٠٠٠٠

  .ارائه گرديده است)  ٢١

  وضعيت و هزينه نيروي انساني مورد نياز طرح):  ٢١(جدول 

  تعداد  شرح
  حقوق ماهيانه

  )هزار ريال(

  )ماه ١٤(حقوق ساليانه 

  )ميليون ريال(

  مدير ارشد

  سرپرست توليد

  نيروي متخصص توليد

  نيروي متخصص اداري

  تکنسين توليد

  کارگر ماهر

  کارگر نيمه ماهر و معمولي

  پرسنل اداري و خدماتي

١  

٢  

٦  

٣  

٤  

٣٤  

١٨  

٧  

٨٠٠٠  

٦٠٠٠  

٣٥٠٠  

٣٥٠٠  

٣٠٠٠  

٣٠٠٠  

٢٥٠٠  

٢٥٠٠  

١١٢  

١٦٨  

٢٩٤  

١٤٧  

١٦٨  

١٤٢٨  

٦٣٠  

٢٤٥  

  ٣١٩٢ _ ٧٥  جمع
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  بررسي و تعيين ميزان آب و برق و سوخت و امکانات مخابراتي و ارتباطي ‐٩

  .برآورد  گرديده است)  ٢٢(در جدول برای يکسال کاریمذکورمقدار هزينه آب و برق و ساير اقالم 

  مصرفي... هزينه ساليانه آب و برق و ):  ٢٢(جدول

  قيمت واحد مصرف روزانه واحد  شرح

  )ريال(

  روزهاي 

  کاري سال

  هزينه ساالنه 

  )ميليون ريال(

  انرژي برقي مصرفي

  آب مصرفي

  ارتباطات

  %)١٠(ساير

 کيلووات ساعت

  متر مکعب

    _  

_  

٩٦٠٠  

١٠  

_  

_  

١٧٠  

١٧٠٠  

_  

_  

٣٠٠  

٣٠٠  

_  

_  

٦/٤٨٩  

١/٥  

١٠  

٥/٥٠  

  ٢/٥٥٥ _  _ _ _  جمع

  

  وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني ‐١٠

به دليل اينکه بکارگيري آبگرمکن هاي خورشيدي  باعث صرفه جوئي قابل توجه انرژي مي گردد هر گونه  

يکي از داليل رشد قابل توجه واحد هاي داراي . دطرح توسعه يا ايجاد واحدهاي جديد مورد توجهمي باشن

حمايت هاي مربوط به توليد اين محصول عمدتاً از . مجوز تأسيس طي سال هاي اخير نيز اين موضوع است

ضمن اينکه اين سازمان با پرداخت حدود . طرف سازمان بهينه سازي مصرف سوخت کشور انجام مي گيرد

از مصرف کنندگان در سال هاي  گذشته عمالً از توليد و فروش  محصول به طبقه اي) قيمت(ارزش % ٤٠

  .محصول در کشور حمايت نموده است
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  تجزيه و تحليل و ارائه جمعبندي ‐١١

  کل سرمايه طرح ‐١١‐١

و همچنين ساير هزينه اي مذکور در بندهاي  ٥در اين بخش با توجه به مقدار سرمايه ثابت مذکور در بند 

برآورد مي ) ٢٤(ميزان سرمايه در گردش مطابق جدول) ٢٣(جدول  در مندرجساليانه  هزينه تعميراتو  ٨و٦

  .ارائه گرديده است) ٢٥(مورد نياز طرح نيز در جدول  کل سرمايه. گردد

  هزينه هاي تعمير و نگهداري ساالنه): ٢٣( جدول 

  )ميليون ريال(جمع  (%)نرخ تعمير ساليانه  )ميليون ريال(ارزش  شرح

 ساختمان ها

  ماشين آالت توليدي

  تأسيسات 

  تجهيزات اداري

  وسائط نقليه

٢٣٦٩ 

١١٣٣  

٣٤٥  

٨٩  

٢٢٠  

٢  

٤  

١٠  

١٠  

٢٠  

٣٨/٤٧  

٣٤/٤٥  

٥/٣٤  

٩٣/٨  

٤٤  

  ١٨٠  _ _  جمع
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  سرمايه در گردش مورد نياز طرح):  ٢٤(جدول 

  )يورو(ارزش کل  )ميليون ريال(ارزش کل )ماه(مقدار مورد نياز  شرح

  مواد اوليه

  دستمزد

  و برق آب

  تعمير و نگهداري

٢  

٢  

٢  

٢  

٤٣٤٠  

٥٣٢  

٥/٩٢  

٣٠  

٣٨٩٨٠٥  

‐  

‐  

‐  

  ٣٨٩٨٠٥  ٥/٤٩٩٤ ‐  جمع

  

  کل سرمايه مورد نياز طرح) :  ٢٥(جدول 

  نوع سرمايه
  ريالی مبلغ

  )ميليون ريال( 

  مبلغ ارزی

  )يورو(

 ثابت

  در گردش

٥٤/٦٨٢٤ 

٥/٤٩٩٤  

‐  

٣٨٩٨٠٥  

  ٣٨٩٨٠٥ ٠٤/١١٨١٩  جمع

  

   محصول شده تمام قيمت -1-11

دستگاه آبگرمكن خورشيدي  هر  شده تمام قيمت ساالنه يها هزينه مجموع و فروش درآمد به توجه با

  :است محاسبه قابل زير صورت به مورد بررسي

  شده تمام قيمت= ساالنه يهزينها مجموع/ساالنه توليد

  شده تمام قيمت=20000/66038000000=3301903 ريال
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  جمعبندي   -2-11

  :مطالب قبلي در مورد آبگرمكن خورشيدي موارد زير قابل ذكر است  با توجه به

آبگرمكن هاي خورشيدي از ساختار و مكانيزم نسبتاَ ساده اي برخوردار هستند و فرايند توليد آنها در  -

  .داخل كشور با دانش فني موجود قابل پياده سازي است

رژي در كشور وسيع است و بكارگيري محصول نواحي جغرافيائي برخوردار از نظر ميزان طول تابش ان -

  .در اين نواحي از محدوديت منبع انرژي در دسترس برخوردار نيست

تأمين انرژي و همچنين حامل هاي انرژي براي مصارف آبگرم و بهداشتي به مناطق قابل توجه اي از  -

اضاي انرژي و حامل هاي كشور از موانع اقتصادي برخوردار است و در صورت وجود روند شتابان فعلي تق

به  عنوان مثال رشد تقاضاي . انرژي در كشور تأمين و توزيع آنها در آينده با مشكالتي مواجه خواهد بود

  .درصد رشد داشته است 24نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن حدود  1387گاز در كشور در مهر ماه 

اين . ر باعث آلودگی محيط زيست نيز می گرددمنابع با ارزش فسيلی پس از سوختن در محصوالت ديگ  ‐

  .حامل های انرژی معموالً کاربرد های بسيار با ارزش ديگری دارند

مصرف کنندگان اين محصوالت در تعدادی از مناطق اولويت دار کشور توسط سازمان های متولی   ‐

مصرف کنندگان مذکور   انرژی  کشور مورد حمايت قرار گرفته اندکه اين موضوع باعث کاهش بار  مالی

  .برای  تهيه محصول می گردد

برنامه های اجرائی و حمايتی مدونی برای گسترش استفاده از محصول در سطح کشور توسط سازمان  ‐

  .های دولتی وجود دارد که در سال های گذشته اجرا شده است و  طی سالهای آينده ادامه خواهد داشت
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ند استفاده از اين محصوالت خورشيدی  شتابان و رو به گسترش است در حوزه  بازارهای جهانی نيز رو ‐

به طوريکه ميزان توليد فعلی جهانی جوابگوی نياز سالهای آينده بازار جهانی نيست و بايد سرمايه گذاری 

  .اين  موضوع امکان صادرات محصول  را راهم می نمايد.الزم صورت پذيرد

ه مورد نياز طرح  و همچنين  موارد مذکور به نظر می رسد توان و با توجه به نوع تکنولوژی و حجم سرماي

توجيه الزم در زمينه توليد آبگرمکن خورشيدی در داخل کشور و انجام بررسی های تفضيلی تر مربوط به 

  .آن وجود دارد

  

  


