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سقف مشارکت:

حداکثر ارزش مشارکت با عامل در یک موضوع مشارکت:

تعداد قراردادهای منعقده:

نسبت سرمایه موضوع مشارکت به سقف مشارکت:

اعتبار باقیمانده:
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مشخصات موضوع مشارکت
تاریخ ثبت58/۶/۰۱ :

محل ثبت :زاهدان

محل اجرای طرح :استان :سیستان و بلوچستان
شهر :زاهدان

نوع شرکت :سهامی خاص

وضعیت دانشبنیانی ☐ :بلی ☐ خیر

سرمایه فعلی:

اطالعات درخواست
موضوع درخواست:

شرح

پیشنهاد عامل

پیشنهاد ارزیابی

مبلغ سرمایهگذاری
ضریب هم سرمایهگذاری
اطالعات طرح و محصول
نام محصول/طرح :ایجاد خط تولید توربین بادی محور عمود و ژنراتور توربین های بادی
شرکت سهامی خاص انرژی سبز انوشیروان در کنار فعالیت در حوزه انرژی بادی ،سبد محصوالت خود را به شرح ادامه متنوع و کاربردی ارائه مهیا
نموده است:
توربینهای بادی:طراحی ،تولید و نصب توربینهای بادی عمود محور (از توان  ۵.8الی  ۰۱کیلووات) ،توربینهای بادی ساوونیوس خانگی که جایگاه نخست
کشوری را از آن خود دارد .مشاوره و تعمیر و نگهداری در ابتدا و حین بهره برداری از تجهیزات
ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم:طراحی و ساخت ژنراتورهای مغناطیسی با دور پایین از توان  ۵۱۱وات الی  ۰۱کیلووات.
پنل های خورشیدی:طراحی و نصب پنلهای خورشیدی ،طراحی و ساخت ژنراتور ،اینورتر ،کنترل شارژر و سایر تجهیزات مربوطه در زمینه انرژی خورشیدی؛
همچنین ساخت ژنراتورهای سنکرون مغناطیس در به عنوان اولین تولید کننده در کشور
-نیروگاههای تجدیدپذیر:

طراحی ،نصب و راهاندازی انواع نیروگاههای تجدیدپذیر و پارک (مزرعه بادی ،مزرعه خورشیدی ،زیست توده ،زمین گرمای-آبی)
حوزه فناوری :حوزه ی انرژی های تجدیدپذیر
کاربرد محصول :تولید انرژی برق از طریق نیروی باد جهت برق رسانی به مناطق مختلف
محصوالت این شرکت عبارتند از :


توربین بادی عمود محور در توان های  ۵۱۱وات تا  ۳کیلووات



ژنراتور توربین های بادی متناسب با توان توربین ها

این توربین ها با توجه به استانداردهای جهانی و با راندمان حدود  ٪5۱در این شرکت طراحی و ساخته می شوند .چرخه ی عمر این محصوالت
با توجه به موقعیت جغرافیایی و رعایت نکات تعمیر و نگهداری حدود  ۰8سال می باشد .با تجهیز بخش  R&Dشرکت می توان راندمان این
توربین ها را افزایش داد.
هدف از اجرای طرح :توسعه ی خط تولید توربین های بادی و افزایش راندمان محصوالت
با توجه به کاهش روزافزون ذخایر انرژی های تجدیدناپذیر کشور و پرهزینه بودن استخراج و استفاده از این انرژی ها ،می توان با استفاده از
پتانسیل های باالی کشور در زمینه بادی و خورشیدی ،با گسترش خط تولید توربین بادی ،انقالبی در جهت تولید انرژی های پاک و افزایش
صادرات و ارز آوری برای کشور ایجاد نمود.
مزایا:


هزینه پایین تر نسبت به پنل های خورشیدی و توربین های با محور افقی



قابلیت استفاده در مناطق شهری و منازل مسکونی برخالف توربین های محور افقی که این قابلیت را ندارند



هزینه بسیار پایین تر نسبت به مشابه خارجی



راندامان تقریبا سه برابر نسبت به مشابه خارجی

سطح آمادگی فناوری ()Technology readiness level

TRL8

سطح آمادگی بازار ()Market Readiness Levels

MRL9

وضعیت شاخصهای مالی طرح
شاخص

واحد

IRRیا نرخ بازده داخلی

درصد

NPVبرای کل سرمایه گذاری با نرخ تنزیل % ۰5

میلیون ریال

 IRREنرخ بازده داخلی صندوق

درصد

0۱

دوره بازگشت سرمایه با سال ساخت عادی

سال

۵.۳۶

دوره بازگشت سرمایه با سال ساخت دینامیک

سال

۵.01

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

میزان شاخص

0۱
۰۵۰۱21

توضیحات و نکات کلیدی مربوط به موضوع مشارکت (وجود رقبا ،مزیت رقابتی ،دالیل ورود/عدم ورود به طرح و )...
شرکت سهامی خاص انرژی سبز انوشیروان تنها تولید کنندهای است که توانسته توربینهای بادی عمود محور تولید کند و تنها سازمانی که به
عنوان رقیب توانسته سهم قابل توجهای از بازار توربینهای بادی ایران را به خود اختصاص دهد ،شرکت مپنا بوده اما تمایزی که مابین محصوالت
این دو شرکت وجود دارد ،قیاس و ابعاد محصول است چرا که مپنا در حوزه توربینهای عظیم که مناسب مزارع بادی است با اصول طراحی محور
افقی فعالیت می کند ،لذا در زمینه محور عمودی شرکت حال حاضر به صورت انحصاری (در کنار شرکتی مشابه در زاهدان اما با شرایط کیفی
بسیار نازلتر) در حال فعالیت است .از نقاط متمایز و قابل توجه توربینهای عمود محور ساخته شده به دست شرکت سهامی خاص انرژی سبز
انوشیروان ،کاربرد متناسب آن در محیط های شهری و قابلیت کارکردی با جزییترین جریانهای بادی است .چنین ویژگیهایی به عنوان مزیتهای
رقابتی شرکت ،میتواند در صورت حضور رقیب جدید در بازار ،فاصله برتری خود را حفظ نماید .همچنین در ارتباط با هزینه تولید نیز به علت
بومی بودن و دست یابی به فناوری ساخت آن ،شرکت توانسته قیمت محصوالت خود را با همان ویژگیهای بیان شده ،به کمتر از نصف هزینه
نمونه مشابه برساند و با توجه به کارکرد آن در محیطهای شهری و توان تولید برق از خفیفترین جریانهای بادی ،بتواند در جایگاهی بسیار واالتر
نسبت به رقیبان خود قرار گیرد.
پیشنهاد حاصل از نتایج ارزیابی
حداقل سهام عامل در
راستای اجرای قرارداد
مضاربه (درصد)

حداقل سهام مستقیم
عامل (درصد)

حداکثر سهام سایرین
(درصد)

ارزش مشارکت صندوق
(میلیون ریال)

ارزش مشارکت عامل
(میلیون ریال)

توضیحات:

کارمزد اداره مشارکت

سالیانه  ..............درصد از ارزش مشارکت صندوق

سود (پاداش) عامل

 ............درصد از مازاد سود نسبت به نرخ سپرده بانکی مصوب شورای پول و اعتبار

ضمانت حسن انجام تعهدات
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کارگزار:

پرسشنامه اثربخشی
واحد

پاسخ

ردیف

پرسش

1

اخذ این خدمت منجر به به ایجاد چند شغل خواهد شد؟شده است؟ اشتغالزایی

نفر

بصورت مستقیم حداقل  1۱نفر و بصورت غیرمستقیم حداقل  ۰۳نفر

2

اخذ این خدمت منجر به حفظ شغل چند نفر خواهد شد؟شده است؟ حفظ اشتغال

نفر

۶

۰

عالوه بر حمایت انجام شده صندوق ،چه میزان سرمایه برای اجرای این طرح مصرف خواهد شد؟ شده است؟

میلیون ریال

4

اخذ این خدمت منجر به توسعه /ایجاد محصول جدید خواهد شد؟شده است؟

عدد

منجر به توسعه  ۰محصول خواهد شد

۱

اخذ این خدمت منجر به بهبود محصول خواهد شد؟شده است؟

عدد

منجر به بهبود  2محصول خواهد شد

۶

اخذ این خدمت چه تاثیری بر پیشگیری از خروج ارز از کشور خواهد داشت؟ داشته است؟

واحد ارزی

عالوه بر پیگیری از خروج ارز باعث ارزآوری به کشور نیز می شود

7

اخذ این خدمت چه تاثیری بر میزان فروش شرکت خواهد داشت؟داشته است؟

-

باعث رشد  ۱۳درصدی فروش شرکت می شود

8

اخذ این خدمت چه تاثیری بر میزان صادرات شرکت خواهد داشت؟ داشته است؟

-

صادرات به کشورهای همسایه را افزایش می دهد

9

اخذ این خدمت چه تاثیری بر حل مسائل اساسی کشور خواهد داشت؟ داشته است؟

-

باعث کاهش فشار به سیستم های تولید برق کشور می شود و برق
رسانی به مناطق محروم را راحت تر می کند

1۳

اخذ این خدمت منجر به جریان سازی و توسعه چه فناوریهای نوظهوری میشود؟ داشته است؟

-

تولید توربین ها و ژنراتورهای پیشرفته مطابق با استانداردهای
جهانی

شماره صفحه  0از 10

شناسنامه طرح

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور
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خالصه مدیریتی 0 ...............................................................................................
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 -۰-۶-۰داراییهای ثابت ۰8 .............................................................................................
 -۵-۶-۰داراییهای جاری ۰8 .............................................................................................
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 -5-۰گواهینامهها ،استانداردها و مجوزهای شرکت ۰0 .......................................................
 -1-۰سابقه درخواستهای قبلی شرکت از صندوق نوآوری و شکوفایی۰5 ..................................
فصل  -2معرفی طرح 11......................................................................................
 -۰-۵مسأله محوری و ارزش راه حل پیشنهادی ۰1 ..........................................................
 -۵-۵هدف از اجرای طرح ۰1 ...................................................................................
 -۳-۵ضرورت اجرای طرح ۰1 ...................................................................................
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 -2-۵تاریخچه و وضعیت فعلی طرح ۰1 .......................................................................
 ۵-8معرفی محصوالت طرح و ویژگیهای فناورانه و نوآورانه آنها ۵۱ ..................................... -۰-8-۵مشخصات فنی محصول ۵۱ ....................................................................................
 -۵-8-۵جنبههای نوآورانه محصول۵۰ .................................................................................
 -۳-8-۵تشریح کاربردهای محصول ۵۰ ................................................................................

 -۶-۵تاریخچه رشد ۵۰ ..........................................................................................
 ۵-0منابع موجود و مورد نیاز برای اجرای طرح ۵۵ .......................................................... -5-۵دانش فنی و نحوه دستیابی به آن ۵۵ ...................................................................
 ۵-1مزیت رقابتی محصول ۵۵ ................................................................................. -۰-1-۵مقایسه محصوالت طرح با محصوالت مشابه یا جایگزین ۵۵ ..............................................

 -۰۱-۵فرآیند تولید محصول طرح ۵۳ .........................................................................
 -۰۰-۵برنامه عملیاتی ۵2 .......................................................................................
فصل  -3بررسی بازار 25 .....................................................................................
 -۰-۳وضعیت عرضه ۵8 .........................................................................................
 -۰-۰-۳بررسی تولید داخلی در سالهای اخیر(  8سال) و پیش بینی سالهای آتی ۵8 ..........................
 -۵-۰-۳بررسی واردات در سالهای اخیر( 8سال) و پیش بینی سالهای آتی ۵5 ..................................

 -۵-۳وضعیت تقاضا ۵5 ..........................................................................................
 -۰-۵-۳بررسی صادرات محصوالت در سالهای اخیر(  8سال) و پیش بینی سالهای آتی ۵5 ...................
 ۳-۵-۵-بررسی تقاضای داخلی ۵1 ......................................................................................

 -۳-۳موازنه عرضه و تقاضا و جمع بندی بازار ۳۱ .............................................................
 ۳-2برنامه تولید و تعیین سهم قابل کسب از بازار طرح ۳۰ ................................................. ۳-8برنامه فروش و درآمد طرح ۳۵ ............................................................................ ۳-8-۰استراتژی قیمت گذاری ۳۳ ..................................................................................... ۳-8-۵-برنامه بازاریابی محصوالت ۳۳ ..................................................................................

فصل  -4بررسی مالی و اقتصادی 34.......................................................................
 -۰-2مشخصات کلی طرح ۳2 ..................................................................................
 -۵-2آورده غیر نقدی سرمایه پذیر ۳8 ........................................................................
 2-۳هزینه های ثابت ۳8 ........................................................................................ -۰-۳-2هزینه ماشین آالت ،دستگاه ها و تجهیزات۳۶.............................................................. :
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 -۵-۳-2هزینه تجهیزات اداری۳0 ..................................................................................... :
 -۳-۳-2هزینههای قبل از بهره برداری۳0 ............................................................................:

 -2-2هزینه های بهره برداری۳5 ...............................................................................
 -۰-2-2تخمین هزینه های تولید ۳5 ..................................................................................
 -۵-2-2هزینه مواد اولیه۳5 .............................................................................................
 -۳-2-2هزینه حقوق و مزایا ۳1 ........................................................................................
 -2-2-2هزینه یوتیلیتی۳1 ..............................................................................................
 -8-2-2هزینه تعمیر و نگهداری 2۱ ....................................................................................
 -۶-2-2هزینه استهالک 2۱ .............................................................................................
 -0-2-2هزینه های سربار و پیش بینی نشده تولید 2۱ .............................................................

 2-8برنامه تولید ،فروش و کسب درآمد 2۰ ................................................................... -۶-2جدول سود و زیان ساالنه 2۵ .............................................................................
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 -۰-5-2فرضیات اقتصادی 2۳ ...........................................................................................
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 -۰-8تحلیل نقطه سر به سر 22 ................................................................................
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 -8-8تحلیل 21 ......................................................................................... SWOT
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 -۰-۵-۶ریسک بازار 8۱ ..................................................................................................
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 -8-۵-۶ریسک مالی 8۳ ..................................................................................................
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فصل  -7جمع بندی 54 .......................................................................................
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معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

شماره صفحه  5از 10

شناسنامه طرح

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

شناسنامه طرح
نام شرکت

انرژی سبز انوشیروان

عنوان طرح

ایجاد خط تولید توربین های بادی و ژنراتور

عامل

پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان
سهم صندوق:
سهم عامل:

مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز  -مطابق پیشنهاد عامل (میلیون ریال)

0

آورده نقدی موضوع سرمایه پذیر :

گروه ارزیاب طرح و تهیهکنندگان گزارش ارزیابی
ردیف
1
2
۰
4

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

سمت

 سوابق و رزومه مشاور فنی طرح (************):
 سوابق تحصیلی:
سال

مدرک

 حوزههای تخصص و مهارتها:
-

*************************
 سوابق اجرایی:

-

*****************************

۰منظور از موضوع سرمایه پذیر ،تیم یا شرکت حقوقی است که این طرح برای خدمات و محصول آن تهیه میشود.

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

مقطع

شماره صفحه  1از 10

شناسنامه طرح

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

تاریخهای مهم
دیف

شرح فعالیت

تاریخ

0
2
3

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

توضیحات

شماره صفحه  7از 10

فصل سوم -بررسی بازار

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

فصل  -1بررسی وضعیت شرکت

-1-1اطالعات ثبتی شرکت
نام شرکت
نوع شخصیت حقوقی

انرژی سبز انوشیروان
 مسئولیت محدود

 سهامی عام

 سهامی خاص

شماره ثبت

1۷71

محل ثبت

زاهدان

شناسه ملی

0411102۷112

تاریخ تاسیس

05/11/01

دارندگان حق امضا

عباسعلی نوشیروانی

 تعاونی

سرمایه اولیه (میلیون ریال)
سرمایه فعلی (میلیون ریال)
ساخت ،تولید و نصب توربین های باد ،پنل های خورشیدی ،ژنراتور ،اینورتر ،کنترل
موضوع فعالیت(مطابق با اساسنامه)

شارژر و سایر تجهیزات مربوطه ،نصب و راه اندازی انواع نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک
(مزرعه بادی ،مزرعه خورشیدی ،زیست توده ،زمین گرمایی و آبی) ،خرده فروشی برق،
خرید و فروش انرژی در بورس انرژی

نام و نام خانوادگی نماینده شرکت

عباسعلی نوشیروانی

تلفن ثابت و تلفن همراه

154334310۷۷ – 10050411055

پست الکترونیکی

Nooshirvani_abbasali@yahoo.com
دفتر :زاهدان ،پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

آدرس کنونی
واحد تولیدی :زاهدان ،پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان
وب سایت
نوع شرکت

□ نوپا نوع0

□ نوپا نوع2

□ تولیدی نوع □ 0تولیدی نوع2

تاریخ دانشبنیان شدن
مدت اعتبار دانش بنیان بودن (سال)
-0ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم بدون هسته با توان  2کیلووات
نام محصول/محصوالت دانش بنیان
-2توربین بادی محور عمود با توان  2کیلووات
اطالعات نهاد همکار (در صورت وجود)
نام شرکت
شناسه ملی

شماره صفحه  ۷از 10

فصل سوم -بررسی بازار

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

-2-1محل استقرار شرکت
ردیف

محل

آدرس

دفتر

زاهدان ،خیابان دانشگاه ،پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

واحد تولیدی

زاهدان ،خیابان دانشگاه ،پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

مالکیت
 مالک
 مستأجر
 مالک

0

 مستأجر

-3-1خالصه ای از سابقه فعالیت موضوع سرمایه پذیر

-

ساخت ونصب توربین های بادی  2.5کیلووات داریوس در پارک علم و فناوری زاهدان

 احداث نیروگاه خورشیدی و بادی هیبرید در چالوس ساخت و نصب  50عدد توربین بادی 200وات در خیابان دانشگاه زاهدان ساخت و نصب توربین بادی داریوس  3کیلووات برق منطقه ای زاهدان-

ساخت و نصب  2عدد توربین بادی ساوونیوس پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

 -ساخت و نصب درخت انرژی در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

شماره صفحه  0از 10

فصل سوم -بررسی بازار

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

-4-1نیروی انسانی شرکت
-1-4-1ترکیب سهامداران

-۰-۰-2-۰

ترکیب فعلی سهامداران شرکت
نوع شخصیت

ردیف

نوع سهام

نام
سهامدار

شماره
شناسنامه/

حقیقی

حقوقی

عادی

ممتاز

ارزش
کد ملی/

تعداد

درصد

شناسهی ملی

سهام

سهام

شماره ثبت
0
2

3

4
5

عباسعلی
نوشیروانی
مسعود
برکاتی
محمدامین
دهباشی
علی
دهباشی
امین
عباسی

سهام

رشته و مدرک تحصیلی

(ریال)

☒

☐

عادی

4104

31200403۷0

٪51

☒

☐

عادی

۷7۷

10432107۷1

٪21

☒

☐

عادی

31011470۷1

31011470۷1

٪21

☒

☐

عادی

3101105001

3101105001

٪2

☒

☐

عادی

3101402775

3101402775

٪2

کارشناسی مهندسی
فناوری اطالعات
دکترا مهندسی برق
قدرت
کارشناسی مهندسی
کشاورزی-علوم و صنایع
غذایی
کارشناسی مهندسی
فناوری اطالعات
دیپلم ریاضی

٪011

جمع کل

-2-4-1ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت
ترکیب اعضای هیأت مدیره مطابق روزنامه رسمی شماره  ................مورخ  .............................به شرح زیر است:
نوع شخصیت
ردیف

عکس پرسنلی

نام و نام
خانوادگی

(حقیقی/حقوقی به

رشته و
سمت

کد ملی

تاریخ تولد

تحصیلی

نمایندگی از)...
مدیرعامل
0

عباسعلی
نوشیروانی

حقیقی

مدرک

و رئیس
هیئت

کارشناسی
31200403۷0

15/4/04

مدیره

مهندسی
فناوری
اطالعات
کارشناسی

2

محمدامین
دهباشی

حقیقی

نائب
رئیس

مهندسی
31011470۷1

1۷/4/23

کشاورزی-
علوم و
صنایع غذایی

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

شماره صفحه  01از 10

فصل سوم -بررسی بازار

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

دکترا

مسعود

حقیقی

اعضا

10432107۷

47/7/7

3

4

علی دهباشی

حقیقی

اعضا

3101105001

73/0/31

5

امین عباسی

حقیقی

اعضا

3101402775

70/0/21

برکاتی

مهندسی
برق قدرت
کارشناسی
مهندسی
فناوری
اطالعات
دیپلم ریاضی

-3-4-1مشخصات نیروی انسانی
در حال حاضر تعداد  4نفر به صورت تمام وقت در شرکت مشغول به کار هستند .بر اساس آخرین لیست بیمه شرکت ،تعداد پرسنل بیمه شده
شرکت  ۳نفر میباشد .لیست پرسنل شرکت به شرح جدول ذیل است:
ردیف

۰

نام و نام خانوادگی

عباسعلی
نوشیروانی

سطح

رشته

نوع قرار داد

تحصیالت

تحصیلی

(تمام یا پاره وقت)

سمت

سابقه کار
مرتبط (سال)

مدیرعامل و
رئیس هیئت کارشناسی

مهندسی فناوری
اطالعات

☐ بیمه شرکت

تمام وقت

2سال

کارشناسی

۵

محمدامین
دهباشی

نائب رئیس

تمام وقت

مهندسی
کشاورزی-علوم

☐ بیمه شرکت

 ۰سال

۳

سید علی دشتی
خویدکی

کارشناسی مهندسی

☐ بیمه شرکت

تمام وقت

 ۰سال

کارشناسی مهندسی برق تمام وقت

 ۳سال

ارشد

مکانیک

☐ بیمه خارج از شرکت
☒ بیمه ندارد

و صنایع غذایی

اعضا

☐ بیمه خارج از شرکت
☒ بیمه ندارد

مدیره
کارشناسی

وضعیت بیمه

☐ بیمه خارج از شرکت
☒ بیمه ندارد
☐ بیمه شرکت

2

عادل مکاری

اعضا

☐ بیمه خارج از شرکت
☒ بیمه ندارد

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

شماره صفحه  00از 10

فصل سوم -بررسی بازار

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

-5-1اطالعات مالی شرکت

"وضعیت اعتباری خریدار مطابق با گزارش سامانه آنی بانک مرکزی"
(ارقام :میلیون ریال)
ردیف

1
2
۰
4
۱
۶
7
8
9
1۳
11

شرکت

شرح

عضو هیأت مدیره

مبلغ اصل تسهیالت
مبلغ سود
مانده در تعهد/ضمان
مانده سررسید نشده
مانده سررسید گذشته
مانده معوق
مانده مشکوک الوصول
مبلغ بدهی کل
تعداد چک برگشتی
مبلغ چک برگشتی
تاریخ بدحسابی نزد بانک
مرکزی

-1-5-1وضعیت کنونی مالی و اقتصادی شرکت

صورتهای مالی بر اساس:
☒ حسابرسی شده (نام حسابرس:
☐ اظهارنامه مالیاتی
☐ خود اظهاری

معاونت سرمایهگذاری

)

کارگزار:

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

شماره صفحه  02از 10

فصل سوم -بررسی بازار

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

"بررسی ترازنامه"
(ارقام :میلیون ریال)
شرح

آخرین تراز آزمایشی به

030۷

تاریخ......

موجودی نقد

1۰99/۳۶/19

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

19/۳۶/1۰99

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

19/۳۶/1۰99

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

19/۳۶/1۰99

موجودی مواد و کاال

19/۳۶/1۰99

سفارشات و پیش پرداختها

19/۳۶/1۰99

داراییهای جاری

19/۳۶/1۰99

۰،8۱9،4۰8،۳۱2

دارائیهای ثابت مشهود

19/۳۶/1۰99

71۰،724،1۱9

سرمایه گذاریهای بلند مدت

19/۳۶/1۰99

۳

دارائیهای نامشهود

19/۳۶/1۰99

17۶،۳89،992

71۰،724،1۱9

داراییهای غیرجاری
جمع دارائیها
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری
سایر حسابها و اسناد پرداختنی

۳

جاری شرکا
پیش دریافتها
ذخیره مالیات
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی
تسهیالت مالی دریافتی

۳

بدهیهای جاری

۳

حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت
1،۱۶۳،۳۳۳،۳۳۳

تسهیالت مالی دریافتی بلندمدت
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
بدهیهای غیرجاری
جمع بدهیها
سرمایه
افزایش سرمایه در حال ثبت
اندوخته قانونی
سایر اندوخته ها
سود (زیان) انباشته
سود (زیان) سال جاری
حقوق صاحبان سهام
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

0301

0305

شماره صفحه  03از 10

فصل سوم -بررسی بازار

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

"بررسی صورت حساب سود و زیان"
(ارقام :میلیون ریال)
آخرین تراز

شرح

آزمایشی به

0307

0301

0305

تاریخ......
فروش خالص
بهای تمام شده کاالی فروش رفته
سود ناخالص
هزینه های فروش ،اداری و عمومی
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
سود عملیاتی
هزینه های مالی
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات
مالیات سود فعالیتهای عادی
سود خالص

"بررسی گردش حساب سود و زیان"
(ارقام :میلیون ریال)
آخرین تراز آزمایشی به

شرح

تاریخ......

0307

0301

0305

سود خالص
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال مالی
تعدیالت سنواتی
سود قابل تخصیص
اندوخته قانونی
سود سهام پیشنهادی
پاداش هیأت مدیره
سود انباشته در پایان سال

"بررسی نسبتهای مالی"

بدهی جاری

نسبت کل بدهی

بدهیها /ارزش ویژه

(سر

نسبت دارائی جاری

دارایی جاری/کل دارئیها

معاونت سرمایهگذاری

مایه

اهر

نسبت آنی

گذار

می

(دارایی جاری(-پیش پرداخت+موجودی کاال))/

ی)

نقدینگی

نسبتهای مالی
نسبت جاری

←
دارایی جاری /بدهی جاری

0307

کارگزار:

0301

0305

شماره صفحه  04از 10

فصل سوم -بررسی بازار

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

بدهی جاری  /ارزش ویژه (جهت سرمایه

یدهی جاری به ارزش ویژه

درگردش)
دارایی ثابت  /ارزش ویژه (صنعتی ح%1۳۳

دارایی ثابت به ارزش ویژه

غیرصنعتی ح)%7۱
ارزش ویژه/کل داراییها

مالکانه

(مالیات  +هزینه بهره  +سود خالص)  /هزینه

سودآوری

پوشش بهره

بهره

قیمت تمام شده به فروش

قیمت تمام شده  /فروش

سود ناویژه به فروش

سود ناویژه  /فروش

بازده فروش

سود خالص/فروش خالص

بازده داراییها

سود خالص/مجموع داراییها

بازده ارزش ویژه

سود خالص/حقوق صاحبان سهام

سودمندی وام

بازده ارزش ویژه/بازده دارائیها

نسبت گردش دارائیها

فروش خالص  /کلدارائیها
ا(متوسط حسابها و استاد دریافتنی * / ) ۰۶۳

فعالیت

دوره وصول طلب

فروشخالص
ا(متوسطموجودی مواد و کاال *  / ) ۰۶۳بهای

دوره گردش کاال

تمام شده
دوره گردش کاال  +دوره وصول مطالبات

دوره گردش عملیات
نسبت کاال به سرمایه در گردش

موجودی کاال /سرمایه درگردش(دارایی

0307

0301

فروش

(درصد)

بررسی روند تغییرات

شرح

جاری منهای بدهی جاری)

سود عملیاتی
ارزش ویژه
سرمایه در گردش

تحلیل روند تغییرات افقی و عمودی آیتمهای کلیدی ترازنامه و صورت سود و زیان:

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

0305

شماره صفحه  05از 10

فصل سوم -بررسی بازار

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

اظهار نظر حسابرس:
اظهار نظر حسابرس
سال مالی

{ مطلوب ،مشروط ،مردود،

خالصه بندهای حائز اهمیت

}...

-6-1وضعیت داراییهای شرکت
-1-6-1داراییهای ثابت
واحد :میلیون ریال
ردیف

لیست کلی دارائیهای شرکت

ارزش دفتری

ارزش فعلی

۰
۵
۳
جمع کل

-2-6-1داراییهای جاری

ردیف

لیست داراییهای جاری شرکت

مشخصات

۰
۵
۳
جمع کل

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

ارزش

شماره صفحه  01از 10

فصل سوم -بررسی بازار

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

-7-1سوابق فروش و قراردادهای شرکت
(ارقام :میلیون ریال)
ردیف

تاریخ
قرارداد/فاکتور

۰

18/۰۱/۱۵

۵

18/۰۱/۵1

خریدار

پارک علم
و فناوری

محصول

توربین بادی

مقدار

8
کیلووات

سازمان

نیروگاه

۵۱

پارکها

خورشیدی

کیلووات

۳

1۶/۰۱/۱۰

شخصی

توربین بادی

2

1۶/۰۱/۱1

آرامستانها

8

1۶/۰۵/۱۰

۶

10/۱۳/۱۰

0

10/۱8/۱۰

5

10/۱۶/۱۰

شخصی

1

10/۰۵/۵۱

اداره برق

۰۱

15/۰۵/۵۶

۵
کیلووات

نیروگاه

۵۱

خورشیدی

کیلووات

پارک علم

نیروگاه

8

و فناوری

خورشیدی

کیلووات

مرزبانی

توربین بادی

بهین
تجربه

توربین بادی

۰
کیلووات
۰
کیلووات

نیروگاه

۳

خورشیدی

کیلووات

پایه روشنایی

----

برق
منطقه
ایی

معاونت سرمایهگذاری

توربین بادی

۳
کیلووات

کارگزار:

مبلغ فروش

مدت قرارداد

۳۶۵

 ۵ماه

۰8۶۱

 ۳ماه

۰5۱

 ۳ماه

۰۱۱۱

 ۳ماه

2۵8

 ۵ماه

8۱

 ۰ماه

8۱

 ۰ماه

2۱۱

 ۰ماه

۰۰8۱

 ۳ماه

855

 ۳ماه

شماره صفحه  07از 10

فصل سوم -بررسی بازار

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

میزان فروش ( میلیون ریال )
2500

1

2000
1500

1922

1650

1000

1605
500

588
0
98

97

95

96

{نمونه قراردادهای فروش}

-8-1گواهینامهها ،استانداردها و مجوزهای شرکت
ردیف

نوع مجوز

مرجع صدور

تاریخ

مدت اعتبار

دریافت/پیشبینی

مجوز دریافت

توضیحات

شده است؟

تاریخ دریافت

۰

پارک علم و
مجوز فناورانه

فناوری سیستان و

030۷/10/01

بلوچستان

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

یکسال

بلی ☒ خیر ☐

در مرحله تمدید

شماره صفحه  0۷از 10

فصل سوم -بررسی بازار

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

-9-1سابقه درخواستهای قبلی شرکت از صندوق نوآوری و شکوفایی
(ارقام :میلیون ریال)
تعداد
ردیف

عنوان

تاریخ

مبلغ

تصویب

تسهیالت

نوع تسهیالت

نرخ
سود

وثیقه

طرح

پرداختی

شده

۰
۵
۳

معاونت سرمایهگذاری

مبالغ

اقساط
بازپرداخت

کارگزار:

تعداد
اقساط
باقیمانده

زمان
تسویه
حساب
نهایی

شماره صفحه  00از 10

فصل سوم -بررسی بازار

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

فصل -2معرفی طرح
-1-2مسأله محوری و ارزش راه حل پیشنهادی

-۰عدم وجود شرایط مناسب جهت برق رسانی به مناطق صعب
العبور
-۵هزینه باالی تامین برق برای بعضی از مصارف
-۳استفاده نشدن بهینه از انرژی های پاک

-2-2هدف از اجرای طرح

هدف از اجرای طرح ساخت صنعتی محصول در کنار نمونه های
آزمایشگاهی جهت افزایش راندمان میباشد.

-3-2ضرورت اجرای طرح

با توجه به کاهش روزافزون ذخایر انرژی های تجدیدناپذیر کشور و
پرهزینه بودن استخراج و استفاده از این انرژی ها ،می توان با استفاده
از پتانسیل های باالی کشور در زمینه بادی و خورشیدی ،با گسترش
خط تولید توربین بادی ،انقالبی در جهت تولید انرژی های پاک و
افزایش صادرات و ارز آوری برای کشور ایجاد نمود.
-4-2تاریخچه و وضعیت فعلی طرح

پس از انجام مطالعات و آزمایشات گسترده ،هدف دار و تخصصی در
زمینه تولید انرژی های پاک و فناوری توربین های بادی سرانجام
گروه پژوهش با ایده تولید توربین و ژنراتورهای بادی در سطح
آزمایشگاهی اقدام به طراحی توربین با محور عمود به صورت بومی و
کامال ایرانی گردید و پس انجام نمونه های موفق در سطح تولید
آزمایشگاهی ،طرح توربین های بادی عمود محور در مرحله تولید
نهایی با قابلیت تولید صنعتی می باشد .هم اکنون نمونه های این
توربین ساخته و در مرحله تحقیق و توسعه قرار دارد.
معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

شماره صفحه  21از 10

فصل سوم -بررسی بازار

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

-5-2معرفی محصوالت طرح و ویژگیهای فناورانه و نوآورانه آنها

محصوالت این شرکت عبارتند از :
 توربین بادی عمود محور در توان های  ۵۱۱وات تا  ۳کیلووات
 ژنراتور توربین های بادی متناسب با توان توربین ها
این توربین ها با توجه به استانداردهای جهانی و با راندمان حدود ٪5۱
در این شرکت طراحی و ساخته می شوند .چرخه ی عمر این محصوالت
با توجه به موقعیت جغرافیایی و رعایت نکات تعمیر و نگهداری حدود
 ۰8سال می باشد .با تجهیز بخش  R&Dشرکت می توان راندمان این
توربین ها را افزایش داد.

-1-5-2مشخصات فنی محصول
ردیف

نام محصول

1

توربین محور عمود با توان  2کیلووات

2

ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم  2کیلووات

معاونت سرمایهگذاری

مشخصات
-

توان اسمی 2 :کیلووات

-

توان نامی 2.2 :کیلووات

-

تعداد پره 3 :عدد

-

قطر توربین 4 :متر

-

ارتفاع توربین 3 :متر

-

سرعت باد مورد نیاز برای شروعm/s 2 :

-

سرعت مورد نیاز برای حداکثر توانm/s05 :

-

عمر مفید 05 :سال

-

وزن 411 :کیلوگرم

-

قدرت خروجی 2 :کیلووت

-

سرعت چرخشRPM01 :

-

جریان اصالح شده  DCدر خروجی 21 :آمپر

-

گشتاور مورد نیاز01> :

-

مقاومت فاز 01 :اهم

-

عمر طراحی 21 :سال

-

وزن 71 :کیلوگرم

کارگزار:

شماره صفحه  20از 10

فصل سوم -بررسی بازار

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

-2-5-2جنبههای نوآورانه محصول

توربین بادی محور عمود ساوونیوس برای اولین بار در ایران توسط این شرکت طراحی و ساخته شده است ،البته
این طرح در جهان اجرا شده است .جنبه ی نوآوری این محصول این است که تمامی مراحل طراحی ،ساخت و
تولید توربین بادی و ژنراتور در این شرکت انجام می شود و هیچ وابستگی به شرکت های دیگر ندارد و همچنین
نسبت به نمونه ی خارجی از راندمان خوبی برخوردار است و هزینه ی آن کمتر از نصف قیمت توربین خارجی
است.
-3-5-2تشریح کاربردهای محصول

تامین برق مناطق روستایی
تامین برق مناطق صعب العبور
مناطق مرزی
المان های شهری
-6-2تاریخچه رشد
پس از انجام مطالعات و آزمایشات گسترده ،هدف دار و تخصصی در زمینه تولید انرژی های پاک و فناوری توربین
های بادی سرانجام گروه پژوهش با ایده تولید توربین و ژنراتورهای بادی در سطح آزمایشگاهی اقدام به طراحی
توربین با محور عمود به صورت بومی و کامال ایرانی برای اولین بار در ایران و مطابق با استانداردهای جهانی گردید.
این در حالی است که محصوالت تولید شده نسبت به نمونه های اولیه با توجه به تحقیقات زیادی که بر روی
بهبود آنها انجام شده است ،تغییرات زیادی داشته و راندمان آنها افزایش پیدا کرده است .با تجهیز و افزایش توان
تولیدی خط تولید این مجموعه می توان راندمان توربین ها را به صورت چشمگیری افزایش داد و ایرادات طرح را
برطرف کرد و کیفیت محصوالت را به کیفیت بازارهای جهانی نزدیکتر کرد.

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

شماره صفحه  22از 10

فصل سوم -بررسی بازار

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

-7-2منابع موجود و مورد نیاز برای اجرای طرح

برای اجرای هرچه بهتر این طرح تجهیزات پیشرفته مطابق با استانداردهای جهانی مورد نیاز است .تجهیزاتی جهت
بهبود راندمان توربین ها و سرعت بخشیدن به تولید آنها .همچنین وجود نیروی انسانی ماهر جهت انجام کارها
می تواند تاثیر بسزایی در بهبود سریع طرح داشته باشد .برای بخش آزمایشگاهی ،ارتباط با دانشگاه های ایران و
جهان و انجام آزمایشات برای بهبود راندمان محصوالت می تواند کمک شایان ذکری باشد.
در ادامه لیست کامل تجهیزات کارگاهی مورد نیاز جهت گسترش و افزایش ظرفیت و توان تولیدی خط تولید
توربین و ژنراتور بادی در بخش هزینه های ثابت طرح آورده شده است.
-8-2دانش فنی و نحوه دستیابی به آن

دانش فنی محصوالت این طرح در حوزه ی انرژی های پاک و تجدید پذیر قرار میگیرد به ویژه در حیطه
توربین و ژنراتورهای بادی که بخشی از این دانش بر اساس تجربیات فنی یکی از افراد تیم طی چندین سال
خدمت در اداره برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان به دست آمده و قسمت عمده آن از پژوهش ها و جمع
آوری اطالعات از مقاالت معتبر علمی و همچنین ارتباطات بین المللی با دانشگاه های معتبر دنیا و اساتید به نام
در زمینه تکنولوژی های برتر توربین و ژنراتور استخراج شده است و طی انجام فرآیندهای عملیاتی تحقیقاتی و
ساخت نمونه های آزمایشگاهی به مرور طی سال های  18تا کنون ارتقا یافته است و در نمونه های صنعتی قابلیت
تولید انبوه را دارد .الزم به ذکر است در حال حاضر اختراعی در این رابطه در داخل کشور وجود نداشته و تنها
رقیب این محصول شرکت نیروگاهی مپنا میباشد که هیچ گونه انحصاری را در این رابطه در اختیار ندارد.
-9-2مزیت رقابتی محصول

 هزینه پایین تر نسبت به پنل های خورشیدی و توربین های با محور افقی
 قابلیت استفاده در مناطق شهری و منازل مسکونی برخالف توربین های محور افقی که این قابلیت را ندارند
 هزینه بسیار پایین تر نسبت به مشابه خارجی
 راندامان تقریبا سه برابر نسبت به مشابه خارجی

-1-9-2مقایسه محصوالت طرح با محصوالت مشابه یا جایگزین

-۰هزینه بسیار پایین تر نسبت به مشابه خارجی
 -۵راندامان تقریبا سه برابر نسبت به مشابه خارجی
مدل درآمدی

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

شماره صفحه  23از 10

فصل سوم -بررسی بازار

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

مدل درآمدی این طرح به طور کلی در سه حوزه فروش محصول و فروش انرژی و خدمات پس از فروش که به
صورت دوره ای انجام میگرد قابل تعریف میباشد به این صورت که طی فرآیندهای بازاریابی که در قالب استراتژی
بازار ارائه میگردد ،توربین های بادی به مشتریان هدف فروخته خواهد شد و در قدم بعدی با مشارکت با اداره برق
کل استان اقدام به تاسیس مزارع توربین های بادی و در نهایت صادرات برق به کشورهای افغانستان و عراق خواهد
شد .خدمات پس از فروش هم که بخش تعمیر و نگهداری آن باعث ایجاد درآمد برای طرح میشود ،طی دوره های
 ۶ماهه پس از نصب توربین ها با عقد قرارداد به هنگام فروش در صورت تمایل خریدار انجام میگردد.
-11-2فرآیند تولید محصول طرح

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

شماره صفحه  24از 10

فصل سوم -بررسی بازار

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

-11-2برنامه عملیاتی
(ارقام :میلیون ریال)
هزینه هر

دوره زمانی (فواصل متناسب با طرح انتخاب شود)
مرحله

فعالیت

شرح فعالیت
0

2

3

4

5

1

7

۷

0

01

(درخواست
متقاضی)

چیدمان و تجهیز سوله
0

متناسب با استانداردهای

☒

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

0141

فنی تولید

3

جذب نیروی کار ماهر

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

31

4

تهیه مواد اولیه

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

02501

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☒

☐

☐

2325

1

بازاریابی محصوالت

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☐

☐

51

7

فروش محصوالت

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☒

75

521

07110

01542

201۷2

5۷0

5۷0

111

130

51

51

15155

چیدمان و تجهیز
نیمی از کارگاه

اتمام چیدمان کارگاه و  %2۱پیشرفت
تجهیز خط تولید

 ۱۳درصد پیشرقت تجهیز خط تولید

تجهیز کامل خط تولید ،جذب نیروی
انسانی مورد نیاز و

 %2۱پیشرفت تولید محصوالت

 %۱۳پیشرفت تولید محصوالت

 %7۱پیشرفت تولید محصوالت و شروع
فرآیند بارازیابی

تولید کامل محصوالت و یافتن تمام
مشتریان

فروش بیش از نیمی از محصوالت

فروش کامل محصوالت

تجهیز خط تولید با

☐

☒

☒

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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ابزارآالت پیشرفته

تولید محصوالت با راندمان
و کیفیت باال

مجموع هزینه ها در هر بازه زمانی

خروجیهای مورد انتظار در پایان
دوره

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

شماره صفحه  25از 10

فصل سوم -بررسی بازار

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

فصل  -3بررسی بازار
-1-3وضعیت عرضه
در ایران با توجه به وجود مناطق بادخیز ،طراحی و ساخت آسیابهای بادی از  ۵۱۱سال پیش از میالد مسیح رایج بوده و هماکنون
نیز بستر مناسبی جهت گسترش بهرهبرداری از توربینهای بادی فراهم میباشد .ایران عضو مجمع جهانی انرژی بادی میباشد و مبالغ
زیادی را در زمینه انرژی تجدیدپذیر برق بادی ،سرمایهگذاری کرده است .طبق اطلس بادی ایران و بر اساس اطالعات دریافتی از ۶۱
ایستگاه و در مناطق مختلف کشور ،میزان ظرفیت اسمی سایتها در حدود  ۶۱۱۱۱مگاوات است .بر پایه پیش بینیهای صورت
گرفته ،میزان انرژی در حال استحصال بادی کشور بالغ بر  ۰5۱۱۱مگاوات تخمین زده میشود که موید پتانسیل قابل توجه کشور در
زمینه احداث نیروگاه های بادی و همچنین اقتصادی بودن سرمایه گذاری در صنعت انرژی بادی است .بر اساس سیاستهای فعلی
انرژی کشور ،ارزش حال خالص و نرخ بازده داخلی پروژههای باد در سه استان گیالن ،سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی بیش
از سایر مناطق محاسبه شده که تأیید کننده این واقعیت است که پروژههای برق بادی در این سه استان از نظر اقتصادی مقرون به
صرفه هستند همچنین رییس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران در مصاحبه اخیر خود با استناد با اطلس باد کشور
اشاره کردند که ظرفیت بادی منطقه بلوچستان نه تنها در ایران بلکه در جهان بزرگترین ظرفیت بالقوه را به خود اختصاص داده است.
همچنین نیاز کشور به تولید انرژی در تمام صنایع و نیاز این صنایع به ژنراتور ،یک بازار مناسب برای فروش جداگانه ژنراتور است.
این صنایع عبارتند از صنایع قایق سازی ،تولید کنندگان موتورهای برق ،صنایع آسانسور سازی .اما شرکت سهامی خاص انرژی سبز
انوشیروان در کنار فعالیت در حوزه انرژی بادی ،سبد محصوالت خود را به شرح ادامه متنوع و کاربردی ارائه مهیا نموده است:
توربینهای بادی:طراحی ،تولید و نصب توربینهای بادی عمود محور (از توان  ۵.8الی  ۰۱کیلووات) ،توربینهای بادی ساوونیوس خانگی که
جایگاه نخست کشوری را از آن خود دارد .مشاوره و تعمیر و نگهداری در ابتدا و حین بهره برداری از تجهیزات
ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم:طراحی و ساخت ژنراتورهای مغناطیسی با دور پایین از توان  ۵۱۱وات الی  ۰۱کیلووات.
پنل های خورشیدی:طراحی و نصب پنلهای خورشیدی ،طراحی و ساخت ژنراتور ،اینورتر ،کنترل شارژر و سایر تجهیزات مربوطه در زمینه انرژی
خورشیدی؛ همچنین ساخت ژنراتورهای سنکرون مغناطیس در به عنوان اولین تولید کننده در کشور
نیروگاههای تجدیدپذیر:طراحی ،نصب و راهاندازی انواع نیروگاههای تجدید پذیر و پارک (مزرعه بادی ،مزرعه خورشیدی ،زیست توده ،زمین گرمای-
آبی)
حضور در بورس انرژی:خرده فروشی برق ،خرید و فروش انرژی در بورس انرژی

-1-1-3بررسی تولید داخلی در سالهای اخیر(  5سال) و پیش بینی سالهای آتی
از سال  ، ۰۳12با ابالغ قیمت های تشویقی و وضع قراردادهای خرید تضمینی تجدیدپذیر ،دولت (وزارت نیرو ساتبا) عزم خود را برای
خروج دولت از تصدی گری در این زمینه و حمایت از بخش های خصوصی عالقه مند جذب کرد .بدین ترتیب ،با واگذاری نیروگاه
های دولتی که پیشتر ساخته شده بودند و تالش برای جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی ،مسیر جدیدی برای توسعه انرژی های
معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

شماره صفحه  21از 10

فصل سوم -بررسی بازار

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

تجدیدپذیر گشوده شد .مجموعه زیرساخت های گذشته و روش ها و نگاه های جدید ،منجر به آن شد تا ظرفیت نصب شده مولدهای
تجدیدپذیر ،از قریب به  ۰۱۱مگاوات به بیش از  5۱۱مگاوات در طی  ۳سال برسد .با توجه به افزایش نیاز جوامع به استفاده از انرژی
های پاک و قابل دسترس ،استفاده از ژنرتورها افزایش  8۱درصدی در  8سال اخیر داشته است.

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

شماره صفحه  27از 10

فصل سوم -بررسی بازار

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

رقبای حاضر در بازار:
شرکت سهامی خاص انرژی سبز انوشیروان تنها تولید کنندهای است که توانسته توربینهای بادی عمود محور تولید کند و تنها
سازمانی که به عنوان رقیب توانسته سهم قابل توجهای از بازار توربینهای بادی ایران را به خود اختصاص دهد ،شرکت مپنا بوده اما
تمایزی که مابین محصوالت این دو شرکت وجود دارد ،قیاس و ابعاد محصول است چرا که مپنا در حوزه توربینهای عظیم که مناسب
مزارع بادی است با اصول طراحی محور افقی فعالیت میکند ،لذا در زمینه محور عمودی شرکت حال حاضر به صورت انحصاری (در
کنار شرکتی مشابه در زاهدان اما با شرایط کیفی بسیار نازلتر) در حال فعالیت است .در کنار شرکت مپنا دیگر رقیب حاضر در بازار
شرکت صبانیرو ،شرکت ویندمکس و محصوالت چینی هستند اما به علت قیمت بسیار باالی آنها و عدم هماهنگی با اقلیم
خشک و بیابانی ایران ،هزینه بسیار باالیی (قریب به دو برابر) دارند و در میدان عمل کنار محصوالت شرکت انرژی سبز انوشیروان
یارای رقابت ندارد.
مزیت های رقابتی:


از دیگر نقاط متمایز و قابل توجه توربینهای عمود محور ساخته شده به دست شرکت سهامی خاص انرژی سبز انوشیروان ،کاربرد
متناسب آن در محیط های شهری و قابلیت کارکردی با جزییترین جریانهای بادی است .چنین ویژگیهایی به عنوان مزیتهای
رقابتی شرکت ،میتواند در صورت حضور رقیب جدید در بازار ،فاصله برتری خود را حفظ نماید.



 ۰۱۱درصد بومی بودن طراحی ،ساخت و اجرا نیروگاه بادی است که با توجه به دانش این شرکت باعث ایجاد یک مزیت بزرگ
نسبت به رقبا شده است.



همچنین در ارتباط با هزینه تولید نیز به علت بومی بودن و دست یابی به فناوری ساخت آن ،شرکت توانسته قیمت محصوالت
خود را با همان ویژگی های بیان شده ،به کمتر از نصف هزینه نمونه مشابه برساند و با توجه به کارکرد آن در محیطهای شهری
و توان تولید برق از خفیفترین جریانهای بادی ،بتواند در جایگاهی بسیار واالتر نسبت به رقیبان خود قرار گیرد.
نرخ تولید:
در ارتباط با نرخ تولید شرکت سهامی خاص انرژی سبز انوشیروان در حال حاضر به علت محدودیت های تولیدی توان تولید چهار
توربین بادی متوسط را دارد .اما با تجهیز و ساخت زیربنای درخور ،میتوان حجم تولید را به  ۳۱الی  2۱توربین کوچک و یا  ۰۱الی
 ۵۱توربین بزرگ در ماه رساند.
حال حاضر
تولید چهار توربین کوچک در ماه

پس از حمایت
یا تولید  ۰۱الی  ۵۱توربین بزرگ در ماه
پس از حمایت
تولید  ۳۱الی  2۱توربین کوچک در ماه

معاونت سرمایهگذاری

پس از حمایت

پس از حمایت

تولید  50ژنراتور بزرگ در ماه

حال حاضر

تولید  30ژنراتور کوچک در ماه

تولید چهار ژنراتور در ماه

کارگزار:

شماره صفحه  2۷از 10

فصل سوم -بررسی بازار

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

-2-1-3بررسی واردات در سالهای اخیر( 5سال) و پیش بینی سالهای آتی
با توجه به ظرفیت بسیار پایین بهرهبرداری از انرژی بادی در کشور در مقایسه با ظرفیت و استعداد انرژی بادی ،جای خالی توربینهای
بادی در بازار محسوس است و با تبلیغات و فرهنگسازی می توان تقاضای آن را نیز بهبود بخشید .اما با توجه به موارد مطروحه،
واردات چشمگیری در این مورد صورت نگرفته و صرفا در برخی اقالم جزیی واردات صورت گرفته است .همچنین چنانچه که در
قسمت قبل نیز قید شد ،تنها رقبای وارداتی در بازار ایران شرکت های اینورتر گروپ ،شرکت نورسان انرژی ،شرکت صبانیرو و
شرکت سوالر نیرو هستند و شرکت های وارد کننده ژنراتور شرکت نیان الکترونیک و شرکت  sscoهستند که به علت قیمت هنگفت
آنها (نزدیک به دو برابر) خارج از قدرت رقابت با محصوالت شرکت سهامی خاص انرژی سبز انوشیروان است .همچنین طبق روند
نوسانات ارزی و افزایش چشمگیر نرخ ارزی واردات مجدد محصوالت چینی مطمئنا با نرخ باالتری در بازار قرار میگیرد و همین امر
سبب میشود که فرصت یکهتازی محصوالت شرکت سهامی خاص انرژی سبز انوشیروان به علت تولید تماماً بومی و داخلی ،با قیمت
بسیار پایینتر تنها گزینه ممکن برای مصرف کننده باشد.

-2-3وضعیت تقاضا
-1-2-3بررسی صادرات محصوالت در سالهای اخیر(  5سال) و پیش بینی سالهای آتی
شرکت سهامی خاص انرژی سبز انوشیروان که از سال  ۰۳18شروع به فعالیت داشته توانسته با حضور در نمایشگاه ها و مناسبات
تجاری بین المللی محصوالت خود را برای دو کشور امارات متحده عربی و عراق طراحی و تولید کند .این مراوده تجاری در ابتدا طبق
برنامه ریزی پیش رفته و توانست محصول را طبق مذاکرات مورد توافق تولید کند و خریدار از صحت آن اطمینان حاصل نماید .اما

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

شماره صفحه  20از 10

فصل سوم -بررسی بازار

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

متاسفانه به علت تنش های سیاسی و مشکالتی گمرکی هر دو محصول در گمرک باقی مانده و در انتظار رفع مشکل جهت ارسال به
دست مصرف کننده است.
قیمت تمام شده نمونه ساخت شرکت سهامی خاص انرژی سبز انوشیروان به علت ارزش ریالی بسیار پایین در مقایسه با دالر و نرخ
ریال کشورهای عربی منطقه ،بسیار حائز اهمیت و عامل رقابتی است .لذا همانند درخواستهای دریافت شده در داخل کشور،
درخواست هایی نیز از کشورهای منطقه دریافت شده اما به علت نبود تجهیزات و زیرساخت تولیدی ،امکان فراهم آوری چنین
سفارش هایی در عمل ممکن نبوده و فرصت سوزی می شود.
در تصویر مقابل نقشه جریان های هوای گرم و سرد منطقه شبه جزیره عربستان و خلیج فارس که منجر به خیزش باد می شود،
مشخص است .همانطور که از تصویر شبیه سازی شده توسط سازمان بینالمللی آب و هوا شناسی ،تمامی کشورهای حاشیه خلیج
فارس ،دریای عمان و خاورمیانه بازار بالقوه توربین های بادی جهت تولید انرژی هستند.
تاکنون در ایران صادرات انرژی و توربین توسط شرکت مهندسی مپنا
صورت گرفته است.

جریان های هوای گرم و سرد منجر به خیزش باد
منطقه

-2-2-3بررسی تقاضای داخلی
همانطور که در قسمت ابتدایی شناخت بازار مطرح
شد طبق نقل قول رییس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر
و بهرهوری برق ایران ارزش حال خالص و نرخ بازده داخلی
پروژههای باد در سه استان گیالن ،سیستان و بلوچستان
و خراسان جنوبی بیش از سایر مناطق محاسبه شده و با
استناد با اطلس باد کشور اشاره کردند که ظرفیت بادی
منطقه بلوچستان نه تنها در ایران بلکه در جهان بزرگترین
ظرفیت بالقوه را به خود اختصاص داده است .همچنین با
توجه به فاصله زیادی که بین مابین ظرفیت شناخته شده
تولید انرژی بادی و میزان در حال بهرهبرداری ،بازار بالقوه
اطلس بادی واقع در جغرافیای ایران

بسیار غنی پیش روی شرکتهای دانش بنیان فعال در

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

شماره صفحه  31از 10

فصل سوم -بررسی بازار

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

زمینه تولید برق ناشی از باد به خصوص شرکت سهامی خاص انرژی سبز انوشیروان است.
همچنین با توجه به شکل مقابل که سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) وزارت نیرو منتشر کرده ،مناطق
بادخیز که بازار بالقوه داخلی جهت سرمایه گذاری عظیم و استفاده از تسهیالت دولتی جهت ایجاد مزارع بادی با ضریب اطمینان
بازگشت سرمایه باال ،پیشنهاد شده است .طبق آمارهای اعالم شده از طریق وزارت نیرو ،تولیدات انرژی از طریق انرژی باد به ۰۱۱
مگاوات در سال می تو اند افزایش یابد که از این مقدار ،شرکت انرژی سبز انوشیروان پس از تجهیز شدن می تواند ساالنه حدود ۰
مگاوات از این مقدار تولیدی را تامین کند .همچنین باتوجه به مذاکرات و تحقیقات انجام شده نسبت به نیاز برجک های مرزی ،تعداد
 ۰۱۱۱برجک در مناطق مرزی شرق کشور نیاز به برق رسانی دارند که این شرکت می تواند در طول یک سال برق  8۱۱برجک را
تامین کند .نکته حائز کمال اهمیت هدف شرکت سهامی خاص انرژی سبز انوشیروان است که با توجه به حضور خود در منطقه
سیستان و بلوچستان که جزء مناطق کمتر توسعهیافته و آب و هوای خشک و بادخیز شناخته شده است ،سعی دارد با ساخت و نصب
توربینهای بادی کوچک برای آبادیها و مناطق مصرفکننده که دور از شبکه برق سراسری قرار دارند و هزینه انتقال برق و تاسیسات
پست برق برای آنها از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست ،فرصت عدالت و برابری در مصرف انرژی و رفاه حداقلی را برای جامعه تامین
نماید .نتیجه چنین تفکری پیشنهاد سفارش از جانب هنگ مرزی سیستان و بلوچستان است که تعداد  2۱۱دستگاه را جهت نصب
در پایگاه های نظامی واقع در نواحی مرزی که دور از شبکه برق سراسری هستند ،مطرح شده است .این اطمینان از جانب پیشنهاد
کننده نیز بیان شده که در ادامه هنگهای مرزبانی استان های خراسان جنوبی ،اردبیل ،آذربایجان غربی ،خراسان رضوی نیز از بهره
برداری توربین های بادی استقبال کرده و آنها نیز خواهان استفاده از چنین تجهیزاتی خواهند بود .اما به دلیل نبود زیر ساخت تولیدی
امکان برآورده ساختن چنین سفارشی ممکن نبوده و در واقع طرفین متحمل ضرر سود از دست رفته میشوند که میتوان با استفاده
از تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی این امکان را برای اشتغالزایی جوانان منطقه ،افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش رفاه برای
مناطق کمتر توسعه یافته فراهم آورد.
توربین های بادی نصب شده در نواحی دور از دسترس

-3-3موازنه عرضه و تقاضا و جمع بندی بازار
همانطور که در مباحث پیشین حجم تقاضا و عرضه
محصوالت شرکت سهامی خاص انرژی سبز انوشیروان به تفصیل
بیان شد ،ویژگی دیگری که الزم به تذکر است ،نوع قرارداد و
منابع مالی مورد استفاده در محصوالت است که بسیار برای
مصرف کننده جذاب و حتی در برخی مواقع میتوان به عنوان
مولد مالی از آنها استفاده کند .در قبل بیان شد که توربینهای
بادی با هدف تولید انرژی برقی در نواحی دور از شبکه برق
سراسری ،مهمترین پیشرانه محصوالت شرکت است .در این گونه
مصارف که به اصطالح  OffGridاطالق میشود ،میتوان با

تعبیه باتری به عنوان ذخیره انرژی ،برق را برای ساعاتی که باد از سرعت کافی برخوردار نیست نیز استفاده نمود.
اما در مناطق شهری و پرمصرف می توان از توربین بادی به عنوان وسیله درآمدزایی نیز استفاده نمود .در این حالت که اصطالح
 OnGridمعروف است با نصب کنتور برق دو طرفه در مسیر اتصال برق توربین به برق شهری ،میتوان از مقدار سربار مصرف که به
شبکه برق سراسری سرریز می شود نیز درآمد زایی کرد .با توجه به هزینه ساخت و شرایط بادخیز منطقه بلوچستان ،سرمایه هزینه
معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

شماره صفحه  30از 10

فصل سوم -بررسی بازار

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

شده برای بهره برداری از یک توربین کوچک طی  ۳الی  2سال بازگشت خواهد داشت و از آن به بعد منهای هزینههای جزیی
نگهداری و تعمیرات ،مابقیه به عنوان درآمد نیز مورد استفاده قرار میگیرد .برای تضمین نیز شرکت برق ضمانت خریداری برق
تولیدی از تجهیزات زیست دوست تا  ۵۱سال را به صاحبان توربینهای بادی ارائه مینماید .چنین نکات جالب توجهی است که سبب
میشود بهره برداری از چنین تجهیزاتی همواره سودآور و مدافع حقوق محیط زیست باشد.

توربینهای بادی نصب شده با همکاری توانیر

-4-3برنامه تولید و تعیین سهم قابل کسب از بازار طرح
عنوان

مصرف ساالنه در کشور

سهم شرکت انوشیروان از این بازار

توربین بادی

مصرف ساالنه  ۰۱۱مگاوات انرژی بادی

تولید ۰مگاوات انرژی بادی از طریق توربین

ژنراتور

نیاز ساالنه  8۱۱۱دستگاه

تولید  08۱دستگاه ژنراتور

کل بازار در دسترس ) :(TAM2با توجه به توضیحات ارائه شده در جدول
مشخص است که بازار هدف شرکت سهامی خاص انرژی سبز انوشیروان در دو
مقیاس مصرفی و تولیدی است .در بعد مصرفی که برای خانوار ،ساختمانهای
مسکونی و اداری ،شهرداریها (جهت روشنایی معابر) ،روستاها و مناطق دور از
دسترس (همانند هنگ های مرزی) تمرکز شده است ،توربینهای عمود محور
قابلیت کارکرد بسیار مناسبی را ارائه مینماید .اما در بعد تولیدی میتوان با
توانیر وارد شراکت شد و با احداث مزارع باد ،برق مصرفی شهرها و انرژی مازاد
را برای صادرات به کشورهای همسایه نظیر پاکستان ،افغانستان و عراق در نظر گرفت .این نیاز چه داخلی و خارجی در سال نیازی
حدود  5۱۱مگاوات بوجود می آورد که عرصه ی تقاضای بزرگی برای استفاده ی شرکت ها تولیدکننده انرژی است.

TAM = Total Addressable/Available Market

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

۵

شماره صفحه  32از 10

فصل سوم -بررسی بازار

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

بازار خدمات در دسترس ) :(SAM3شرکت سهامی خاص انرژی سبز انوشیروان در کنار تولید و نصب توربین های بادی ،کار
خدمات سرویس و نگهداری آن را نیز بر عهده دارد .هر تجهیزات مکانیکی بعد از زمانی جهت استقرار در حفظ راندمان خود نیاز به
تعمیرات بازنگری منظم دارد .طبق پیشنهاد شرکت توربینهای بادی سبک و یا سنگین نیاز به دو مرحله سرویس دارد که هزینهی
آن با توجه به سایز توربین بر حسب کیلووات متغیر است .از این  5۱۱مگاوات انرژی مورد نیاز از طریق تولید توربین های بادی۰۱۱ ،
مگاوات انرژی در کشور می تواند از طریق تولید توربین های در ابعاد کوچک و خانگی تامین شود.
بازار خدمات قابل انتفاع ) :(SOM4از این  ۰۱۱مگاوات انرژی ای که در کشور مورد نیاز است و می تواند با ساخت توربین بادی
ابعاد کوچک تامین شود ،شرکت انرژی سبز انوشیروان می تواند با استفاده از تجهیزات پیشرفته ۰ ،مگاوات از این انرژی مورد نیاز را
تامین کند .در کنار تولید و سرویس و نگهداری توربینهای بادی ،شرکت این توانایی را دارد که وارد عرصههای جدید انرژی پاک
شود و بتواند محصوالت جدیدی را برای شرایط متنوع تولید کند.

-5-3برنامه فروش و درآمد طرح
این شرکت در نظر دارد تا در سال اول بعد از تجهیز کردن کارخانه ی تولید ی توربین بادی ،فروش توربین بادی به همراه ژنراتور و
همچنین فروش جداگانه ژنراتور را به مشتری های حال حاضر که با آنها مذاکراتی داشته است ( مانند هنگ مرزی و اداره برق) انجام
دهد .در سال دوم با توجه به کسب درآمد از فروش و افزایش راندمان کاری ،در پی این است که ظرفیت تولید توربین بادی و ژنراتور
را افزایش دهد .از سال سوم به بعد این شرکت در نظر دارد تولیدات خود را با توجه به تبلیغات و بازاریابی های گسترده و از طریق
حمایت های دولتی ،به کشورهای همسایه و در آینده به نقاط مختلف جهان صادر کند و عالوه بر کسب درآمد ،ارزآوری را برای کشور
فراهم آورد.
شرایط اطلس بادی استان سیستان و بلوچستان بدین صورت است که به طور متوسط روزانه  5الی نهایت  ۰۱ساعت باد مفید در
منطقه وجود دارد و در فواصل زمانی مانند بادهای  ۰۵۱روزه از ابتدای خرداد آغاز و تا انتهای شهریور ادامه دارد ،این جریان باد ثابت
و با سرعت  2الی  ۰۵متر بر ثانیه طی ساعات  ۶الی  8عصر در نواخت است .لذا به طور مثال صرفا در این دوره زمانی با احتساب
بهره برداری از یک توربین متوسط  ۵کیلو وات ،طی یک روز حداقل  ۵۱کیلو وات برق تولید میشود که با در نظر گرفتن نرخ برق
تضمینی خریداری شده توسط دولت  1۱۱تومان به ازای هر کیلووات ،روزانه نزدیک به  ۵۱.۱۱۱تومان درآمدزایی دارد و با توجه به
دوره  ۰۵۱روزه بیش  ۵.8۱۱.۱۱۱تومان درآمد ایجاد خواهد کرد .چنانچه فرض بر این امر استوار باشد که ما بقیه ماههای سال وزش
باد به نصف کاهش یابد ،درآمد سالیانه یک توربین  ۵کیلوواتی به بیش از  8میلیون تومان خواهد رسید.
در کنار تولید برق توسط توربین های بادی ،شرکت توانیر نیز قول خرید تضمینی  ۵۱ساله را به دارندگان توربین های بادی عطا می
کند با گذر زمان و تورم ایجاد شده نرخ کف خرید تضمینی نیز افزایشی خواهد بود و چرخه بازگشت سرمایه را تسهیل خواهد کرد.
همچنین شرکت سهامی خاص انرژی سبز انوشیروان پس از تولید و نصب توربین های بادی ،به ازای هر کیلووات یک توربین
مبلغی را به عنوان تعمیرات و نگهداری شامل آچارکشی و بازرسی دریافت می کند با توجه به جدول زمانی  ۵نوبت در سال برای
توربین های بادی  ۵کیلووات ،این مبلغ تا  ۵.۱۱۱.۱۱۱تومان در هر نوبت ( و حتی هزینهای تحت عنوان باالبردن دستگاه جهت
نصب در ارتفاع) به عنوان منابع مالی دریافت می کند.

SAM = Serviceable Available Market
SOM = Serviceable Obtainable Market

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

3
4

شماره صفحه  33از 10

فصل سوم -بررسی بازار

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

-1-5-3استراتژی قیمت گذاری
قیمت امروز هر توربین بادی به ازای هر کیلووات مبلغی حدود  2۱میلیون تومان است که سعی شده به علت بومی سازی فناوری
و مواد اولیه تاثیر کمی از تحوالت بازار را به خود تجربه کند .اما در کنار آن فلزات اساسی و تجهیزات برقی که قیمت آنها جهانی
است مطمئنا در طول زمان تغییرات دارند و در نرخ نهایی توربینها تاثیر خواهند داشت.

-2-5-3برنامه بازاریابی محصوالت
با توجه به رشد پارک علم و فناوری و امکان فرصت معرفی محصول نصب شده به صاحبان کسب و کار و مدیران دولتی ،شناختی
جدیدی از فرصت های منابع انرژی تجدید پذیر به وجود آمده که نیازمند حمایت رشد و تسهیالت است .با جمع بندی تمامی
تحلیلهای صورت گرفته تا به کنون چند امر در این مورد آینده روشنی دارد که با تزریق حمایتهای مالی و فراهم ساختن تجهیزات
زیرساختی سریعاً شروع به شکوفا شدن می کند.


از طریق B۵B



تبلیغات از طریق سایت و فضای مجازی



همکاری و جذب شراکت شرکت توانیر در ساخت مزارع بادی و فروش آن به کشورهای همسایه



همکاری با هنگ های مرزی جهت بهره برداری از توربین های بادی نصب در محل پایگاه های مرزی



همکاری با جهاد سازندگی و وزارت نیرو در تامین برق روستاها و آبادیهای دور از دسترس و کم جمعیت



همکاری با شهرداریها جهت تامین برق مورد نیاز معابر شهری



و ...

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

شماره صفحه  34از 10

فصل پنجم -نتایج ارزیابی طرح
موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

فصل  -4بررسی مالی و اقتصادی

-1-4مشخصات کلی طرح
عنوان
نوع خط تولید طرح
نام محصول (ها) یا خدمات
ظرفیت تولید محصول(ها) یا خدمات
تعداد روزهای کاری
تعداد شیفت/روز
نرخ تسعیر ارز
نرخ تنزیل
تعداد کارکنان در سال اول و آخر
قیمت فروش محصول
دوره ساخت
دوره بهره برداری
سهم از بازار در سال اول و آخر

معاونت سرمایهگذاری

شرح
 تحت مالکیت شرکت
 اجاره
توربین و ژنراتور بادی
 24۳توربین کوچک یا  12۳توربین بزرگ در سال
۰۰۳
1
۳2۳2۱
 18درصد
سال اول 7 :نفر سال هفتم 18 :نفر
 8۳۳میلیون ریال
شش ماه
هفت سال
سال اول 2۳ :درصد سال هفتم 7۳ :درصد

کارگزار:

شماره صفحه  35از 10

فصل پنجم -نتایج ارزیابی طرح

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

-2-4آورده غیر نقدی سرمایه پذیر

ردیف

شرح

تعداد

0

میز اداری

2

05

2

صندلی

4

1

24

3

فایل اداری چهارکشو

0

1

1

4

کامپیوتر

0

051

051

5

تلفن

0

1

1

1

ملزومات اشپزخانه

0

071

071

7

سایر لوازمات (سری)

0

31

31

۷

گاو صندوق

0

05

05

0

پرینتر

0

55

55

01

دستگاه فکس

0

۷.5

۷.5

00

ماشین حساب

0

0.5

0.5

02

کولر آبی

0

21

21

03

برش

0

251

251

04

پروفیل بر

0

051

051

05

دریل

1

75

451

01

جوشکاری

2

011

211

جمع کل

هزینه واحد

هزینه کل

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)
31

1566

موارد جدول باال بر اساس لیست تجهیزات فعلی موجود در شرکت تهیه شده و بر مبنای قیمت روز بازار مطابق
با ارزش دفتری ارزش گذاری شده است.

-3-4هزینه های ثابت
ردیف

شرح

هزینه کل (میلیون ریال)

0

ماشین آالت ،دستگاه ها و تجهیزات

5۷125

2

تجهیزات اداری

010

3

هزینه های قبل از بهره برداری و خرید تکنولوژی

221

4

پیش بینی نشده ) %5مجموع ارقام باال(

2001

جمع کل

معاونت سرمایهگذاری

62814

کارگزار:

شماره صفحه  31از 10

فصل پنجم -نتایج ارزیابی طرح

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

-1-3-4هزینه ماشین آالت ،دستگاه ها و تجهیزات:

هزینههای مربوط به تجهیزات اصلی اعم از خرید ماشین آالت به شرح زیر است:
شرح

قیمت واحد

تعداد

هزینه کل

لیزر CNC

25111

0

25111

دستگاه پرس

3111

0

3111

دستگاه پانچ

07111

0

07111

دستگاه نورد

5111

0

5111

دستگاه جوش لیزر

2511

0

2511

دستگاه سیم پیچ موتور

0511

0

0511

کوره رنگ و تجهیزات رنگ آمیزی

511

0

511

دریل ایستاده

051

2

311

کمپرسور باد صنعتی 0111

75

0

75

میزکار بزرگ به همراه گیره

41

3

021

پک ابزار کامل

71

4

2۷1

تجهیزات تونل بادی

0511

0

0511

تجهیزات آزمایش الکترونیکی

71

2

041

دریل شارژی

21

2

41

دستگاه سنگ فرز

21

2

41

پیچ گوشتی شارژی

31

4

021

پیکور

41

2

۷1

پرچ بادی

21

4

۷1

پروفیل بر

51

3

051

111

2

0211

تجهیزات کامل ایمنی و
سرمایشی و گرمایشی

مجموع

معاونت سرمایهگذاری

58625

کارگزار:

شماره صفحه  37از 10

فصل پنجم -نتایج ارزیابی طرح

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

 -2-3-4هزینه تجهیزات اداری:

هزینههای اثاثیه و لوازم اداری به شرح زیر است:
قیمت

قیمت کل

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)
11

عنوان

تعداد

میز اداری

4

05

صندلی

۷

1

4۷

0

1

1

کامپیوتر

0

051

051

تلفن

0

1

1

0

071

071

0

31

31

گاو صندوق

0

31

31

پرینتر

0

55

55

دستگاه فکس

0

02

02

ماشین حساب

0

0.5

0.5

اسپلیت

2

211

411

فایل اداری
چهارکشو

ملزومات
اشپزخانه
سایر لوازمات
(سری)

969

مجموع

-3-3-4هزینههای قبل از بهره برداری:

هزینه های قبل از بهره برداری شامل هزینههایی هستند که جهت اجرای طرح ضروری میباشند که در جدول
زیر ارائه شدهاند:
ردیف

شرح

هزینه (میلیون ریال)

0

نقشه های مربوطه و تهیه طرح توجیهی

۷1

2

اخذ مجوزها

۷1

3

سایر

11

جمع کل

معاونت سرمایهگذاری

221

کارگزار:

شماره صفحه  3۷از 10

فصل پنجم -نتایج ارزیابی طرح

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

-4-4هزینه های بهره برداری

-1-4-4تخمین هزینه های تولید
هزینه های ثابت

هزینه های متغیر

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

شرح

هزینه های تولید
(میلیون ریال)

درصد

هزینه

درصد

هزینه

مواد اولیه

1

1

011

051021

051021

نیروی انسانی

15

435۷

35

2341

1714

یوتیلیتی

21

54

۷1

207

272

تعمیر و نگهداری

21

124

۷1

2401

3021

استهالک

1

1

011

7447

7447

هزینه های سربار و پیش بینی شده
5

( %5مجموع ارقام باال به جز

05

410

۷100

7101

استهالک)

جمع کل هزینه های تولید

5437

(یکسال)

07123۷

175674

-2-4-4هزینه مواد اولیه

هزینههای مربوط به اجزای تشکیل دهندهی محصوالت نهایی در جدول زیر در نظر گرفته شده است.

قیمت واحد

میزان مصرف

هزینه سالیانه

(میلیون ریال)

سالیانه

(میلیون ریال)

021

01۷11
007111

شرح

واحد

اینورتور

0

041

ژنراتور

0

2۷1

421

ورق آلومینیوم 2.5*3

0

02

311

4321

آهن شفت

0

5

021

111

بازوها

0

45

021

5411

دیسک ها

0

45

021

5411

جمع کل

معاونت سرمایهگذاری

151121

کارگزار:

شماره صفحه  30از 10

فصل پنجم -نتایج ارزیابی طرح
موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

-3-4-4هزینه حقوق و مزایا

فرضیات زیر برای محاسبه حقوق و مزایای نیروی انسانی در نظر گرفته شده است:

 هزینه حق سنوات و مزایا در طول سال به عنوان یک ماه حقوق در نظر گرفته شده است.
 هزینه عیدی پایان سال به عنوان یک ماه حقوق در نظر گرفته شده است.

در نتیجه برای هر نفر در طول یک سال کاری تعداد  ۰2حقوق به همراه  ۳8درصد حقوق هر ماه (۰۵ماه)
بعنوان حق بیمه کارفرما محاسبه گردید است که به شرح زیر میباشد:

حقوق

حقوق 14

ماهیانه

ماه
711

1
1

217
552

3352

217

0257

شرح

تعداد

مهندس ناظر

2

25

تکنسین آزمایشگاه

3

25

0151

کارگر ساده

01

21

2۷11

5

کارمند اداری

3

25

0151

1

مجموع هزینههای یکسال

بیمه ماهیانه

بیمه  12ماه
03۷

۷3۷
0257

جمع کل

(میلیون ریال)

6714

-4-4-4هزینه یوتیلیتی
قیمت واحد

هزینه یکسال

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)
241
01.5

شرح

مصرف سالیانه

برق

311111

1.111۷

آب

0511

1.117

گاز

2111

1.11۷

01

تلفن

51111

1.1110

5

جمع کل

معاونت سرمایهگذاری

272

کارگزار:

شماره صفحه  41از 10

فصل پنجم -نتایج ارزیابی طرح

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

-5-4-4هزینه تعمیر و نگهداری

هزینه تعمیر و نگهداری مطابق جدول زیر در نظر گرفته شده است:
هزینه تعمیر نگهداری

شرح

ارزش دارایی

درصد تعمیر نگهداری

ماشین آالت و تجهیزات

50225

5

2010

تجهیزات اداری

0502

01

050

جمع کل

(میلیون ریال)

3121

-6-4-4هزینه استهالک

نرخ استهالک و ارزش اسقاطی برای واحد تولیدی طبق جدول زیر در نظر گرفته شده است:
ارزش دارایی

درصد

هزینه استهالک

(میلیون ریال)

استهالک

(میلیون ریال)

ماشین آالت و تجهیزات

50225

02

7017

1

هزینه های قبل از بهره برداری

221

01

22

1

تجهیزات اداری

0502

21

30۷

1

7447

1

شرح

جمع کل

نرخ قراضه

-7-4-4هزینه های سربار و پیش بینی نشده تولید

هزینه سربار و پیش بینی نشده تولید معادل  % 8مجموع هزینه های تولید بدون در نظر گرفتن استهالک
فرض شده است .با توجه به این موضوع میزان هزینه های متفرقه و پیشبینی نشده تولید برابر  01۵5میلیون
ریال میباشد.

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

شماره صفحه  40از 10

فصل پنجم -نتایج ارزیابی طرح
موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

-5-4برنامه تولید ،فروش و کسب درآمد

شرکت با افزایش ظرفیت خود و تجهیز سالن تولید ،توانایی تولید توربینهای بادی محور عمود با ظرفیت
 ۵کیلووات به تعداد حداقل  ۰۱توربین در ماه را دارد که این مقدار در سال به بیش از  ۰۵۱توربین میرسد.
همچنین با در نظر گرفتن شرایط مساعد در تامین مواد و قطعات اولیه ،تولید ژنراتورها نیز حداقل  ۵8عدد در
ماه که معادل بیش از  ۳۱۱ژنراتور در سال میباشد .تولیدات شرکت بهصورت قراردادهای پروژهای چند ماهه
میباشد که تحویل مشتریان ( بخش خصوصی و سازمانهای مختلف) میگردد .قیمت فروش هر توربین بادی
محور عمود  ۵کیلوواتی و ژنراتور سنکرون به ترتیب برابر با قیمت تقریبی  5۱۱و  2۱۱میلیون ریال در نظر
گرفته شده است.

شرح
توربین  2کیلو واتی
ژنراتور

شرح
راندمان تولید
میزان تولید توربین
فروش توربین (میلیون
ریال)
میزان تولید ژنراتور
فروش ژنراتور (میلیون
ریال)

جمع فروش سالیانه
(میلیون ریال)

معاونت سرمایهگذاری

قیمت محصول (میلیون ریال)
8۳۳
4۳۳

سال اول تولید
% ۶۳
72

سال دوم تولید
% 8۳
9۶

سال سوم تا هفتم تولید
% 1۳۳
12۳

57611

76811

96111

18۳

24۳

۰۳۳

72111

96111

121111

172811

129611

کارگزار:

216111

شماره صفحه  42از 10

فصل پنجم -نتایج ارزیابی طرح

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

-6-4جدول سود و زیان ساالنه
شرح

ردیف

سال

سال دوم

اول

سال

سال چهارم

سال پنجم

سال ششم

سال هفتم

سوم

1

درآمد فروش

129۶۳۳

1728۳۳

21۶۳۳۳

21۶۳۳۳

21۶۳۳۳

21۶۳۳۳

21۶۳۳۳

2

کسر هزینه های متغیر

9۶۶91

128921

1۶11۱1

1۶11۱1

1۶11۱1

1۶11۱1

1۶11۱1

۰

حاشیه متغیر

۰29۳9

4۰879

۱4849

۱4849

۱4849

۱4849

۱4849

4

درصد از درآمد فروش

2۱24

2۱24

2۱24

2۱24

2۱24

2۱24

2۱24

۱

کسر هزینههای ثابت

۶۰89

1۳۶41

1171۳

1171۳

1171۳

11۱۱1

11۰91

۶

حاشیه عملیاتی

2۶۱2۳

۰۰2۰8

4۰1۰9

4۰1۰9

4۰1۰9

4۰298

4۰4۱8

7

درصد ازدرآمد فروش

2۳24

1922

2۳

2۳

2۳

2۳

2۳

8

هزینههای مالی

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

9

سود ناخالص ناشی از عملیات

2۶۱2۳

۰۰2۰8

4۰1۰9

4۰1۰9

4۰1۰9

4۰298

4۰4۱8

۰۱

درصد از درآمد فروش

2۳24

1922

2۳

2۳

2۳

2۳

2۳

11

سود ناخالص ناشی از عملیات

2۶۱2۳

۰۰2۰8

4۰1۰9

4۰1۰9

4۰1۰9

4۰298

4۰4۱8

12

مالیات بردرآمد

۳

۳

۳

۳

۳

۳

۳

1۰

سود خالص

2۶۱2۳

۰۰2۰8

4۰1۰9

4۰1۰9

4۰1۰9

4۰298

4۰4۱8

14

درصد از درآمد فروش

2۳24

1922

2۳

2۳

2۳

2۳

2۳

 -7-4جریان نقدی کل سرمایهگذاری
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

کل جریانهای نقدی ورودی

1۰۳2۰8

1728۳۳

21۶11۰

21۶۳۳۳

21۶۳۳۳

ششم
21۶۳۳۳

هفتم
21۶۳۳۳

سال

شرح

کل جریانهای نقدی خروجی

2۳۳7۶4

1172۳۳

174۶۰2

1۶۶۱۳۳

1۶۶494

1۶۶494

1۶۶494

افزایش در دارائیهای ثابت

۱2۳۰7

۳

۳

۳

۳

۳

۳

افزایش در خالص سرمایه در
گردش

-7۳۱2۱

۱۱۶۳۳

41481

49۱۳۳

49۱۳7

49۱۳7

49۱۳7

هزینههای عملیاتی

9989۶

1۰۰19۱

1۶۶494

1۶۶494

1۶۶494

1۶۶494

1۶۶494

هزینههای توزیع و بازار یابی و
فروش
مالیات بردرآمد
خالص جریان نقدی
خالص جریان نقدی تجمعی
خالص ارزش فعلی
خالص ارزش فعلی تجمعی

معاونت سرمایهگذاری

۶28

۶28

۶28

۶28

۶28

۶28

۶28

۳
-7۳۱2۱
-7۳۱2۱
-7۳۱2۱
-7۳۱2۱

۳
۱۱۶۳۳
-1492۱
47119
-2۰4۳7

۳
41481
2۶۱۱۶
29791
۶۰84

۳
49۱۳۳
7۶۳۱۶
۰۳127
۰۶۱11

۳
49۱۳7
12۱۱۶2
2۱۱۰۱
۶2۳4۶

۳
49۱۳7
17۱۳۶9
21۶4۳
8۰۶8۶

۳
49۱۳7
224۱7۱
18۰۰9
1۳2۳2۱

کارگزار:

شماره صفحه  43از 10

فصل پنجم -نتایج ارزیابی طرح
موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

 -8-4بررسی شاخصهای اقتصادی طرح

در این بخش برآورد اقتصادی پروژه از طریق نتایج حاصل از نرم افزار  COMFARارائه شده است .در
ابتدا جهت روشن سازی مسیر محاسبات اقتصادی انجام شده ،ورودی ها به نرم افزار و مفروضات به کار رفته
شده در محاسبات به صورت تفصیلی قید شده است و در آخر نیز خروجی های نرم افزار آورده شده و مورد
بررسی و آنالیز قرار گرفته است.
الزم به ذکر است مبنای محاسبات مالی و اقتصادی در گزارش امکان سنجی جریان نقدی تنزیل شده
میباشد و محدوده تصمیم گیری بر مبنای جریان نقدی ورودی و خروجی میباشد.
 -1-8-4فرضیات اقتصادی
فرضیات و مبانی در نظر گرفته شده برای مطالعات و محاسبات اقتصادی ،طبق موارد زیر میباشد:


طول مدت ساخت ۶ :ماه



ظرفیت تولید در سال اول بهره برداری  ۶۱در صد ،در سال دوم  5۱در صد و در سال های بعدی  ۰۱۱در صد در
نظر گرفته شده است.



سال اول بهره برداری به عنوان ابتدای محاسبات ارزش خالص فعلی در نظر گرفته شده است.



مبنای مالی در محاسبات  COMFARبر حسب میلیون ریال در نظر گرفته و گزارش شده است.



نرخ تنزیل بر کل سرمایه گذاری  ۰5درصد در نظر گرفته شده است.



مقدار سرمایهگذاری در طول  ۶ماه دوران ساخت به صورت  8۱درصد از کل هزینه ها در هر  ۳ماه در نظر گرفته
شده است.

دوره پنج ساله
میزان شاخص

شاخص

واحد

IRRیا نرخ بازده داخلی

درصد

NPVبرای کل سرمایه گذاری با نرخ تنزیل % 18

میلیون ریال

 IRREنرخ بازده داخلی صندوق

درصد

7۳

دوره بازگشت سرمایه با سال ساخت عادی

سال

22۰۶

دوره بازگشت سرمایه با سال ساخت دینامیک

سال

2279

7۳
948۱7

دوره هفت ساله

معاونت سرمایهگذاری

شاخص

واحد

IRRیا نرخ بازده داخلی

درصد

NPVبرای کل سرمایه گذاری با نرخ تنزیل % 18

میلیون ریال

 IRREنرخ بازده داخلی صندوق

درصد

7۳

دوره بازگشت سرمایه با سال ساخت عادی

سال

22۰۶

دوره بازگشت سرمایه با سال ساخت دینامیک

سال

2279

کارگزار:

میزان شاخص
7۳
121۳49

شماره صفحه  44از 10

فصل پنجم -نتایج ارزیابی طرح
موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

فصل  -5بررسی ریسک طرح

-1-5تحلیل نقطه سر به سر
اگر هزینه های ثابت تولید را با  Fو هزینه های متغیر هر واحد محصول را با  Vو میزان محصول تولید شده
و فروخته شده را با  qو قیمت فروش هر محصول را با  Pنشان دهیم ،برای محاسبه نقطه سر به سر می توان
از رابطه زیر استفاده کرد:

لذا در رابطه با این طرح مقادیر فرمول باال به صورت ذیل میباشند:
 82۶۳1 = Fمیلیون ریال
 5۱۱ = Pمیلیون ریال
 ۰5۳ = Vمیلیون ریال
بنابراین بر اساس فرمول نقطه سر به سر این طرح برابر با  91واحد محصول تولیدی و فروخته شده
میباشد که در این نقطه تمام هزینه های طرح اعم از ثابت و متغیر پوشش داده شده و پس از آن طرح به
سوددهی می رسد .این در حالی است که مطابق با محاسبات و ارزیابی های صورت گرفته ،پیش بینی میگردد
در اواسط سال دوم طرح به این میزان از فروش دست یافته و به سود دهی دست میابد .در ادامه عدم تحقق
این نقطه تا سال سوم ،به عنوان معیاری جهت خروج از سرمایه گذاری مطرح شده است.

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

شماره صفحه  45از 10

فصل پنجم -نتایج ارزیابی طرح
موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

-2-5تحلیل حساسیت

بر اساس نتایج تحلیل حساسیت  IRRبدست آمده از نرم افزار  ،COMFARاثر تغییر در سه پارامتر اصلی جریان
نقدینگی پروژه یعنی «هزینه های عملیاتی» « ،هزینه های سرمایه گذاری ثابت» و «درآمد حاصل از فروش»
بر روی  IRRدر جدول زیر نشان داده شده است .بازه تغییرات از  -۵۱%تا  +۵۱%در نظر گرفته شده است و با
توجه به جدول زیر مشخص است که تغییرات درآمد حاصل از فروش ،بیشترین تاثیر را در مقدار  IRRخواهد
داشت.
شرح

درآمد حاصل از فروش

سرمایه گذاری ثابت

هزینه های عملیاتی

تغییرات

مقدار IRR

%-۵۱

۱

%۱

0۱.۰۳

%+۵۱

۵۱۰

%-۵۱

52.۵۳

%۱

0۱.۰۳

%+۵۱

۶۱

%-۵۱

۰۶۱

%۱

0۱.۰۳

%+۵۱

۰2.2۳

نمودار تحلیل حساسیت  IRRبر مبنای هزینه های عملیاتی ،هزینه سرمایه گذاری ثابت و درآمد حاصل از
فروش در تصویر زیر نمایش داده شده است .با توجه به این شکل مشخص است که تغییرات هزینه های
عملیاتی با هزینه سرمایه گذاری ثابت اثرات مشابهی بر روی مقدار  IRRپروژه خواهد داشت ،اگرچه از نظر
شدت اثرگذاری ،هزینه های عملیاتی تاثیر بیشتری بر روی  IRRدارد.
همانطور که پیشتر ذکر شد بیشترین تغییرات  IRRوابسته به تغییر در مقدار درآمد حاصل از فروش میباشد
که در نمودار آنالیز حساسیت با توجه به شیب بیشتر نمودار درآمد حاصل از فروش نسبت به هزینه های
عملیاتی و سرمایه گذاری ثابت مشخص است.

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

شماره صفحه  41از 10

فصل پنجم -نتایج ارزیابی طرح
موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

-3-5تحلیل بر اساس سناریوهای محتمل

زمینه فعالیت تجاری شرکت سهامی خاص انرژی سبز انوشیروان به قسمت داخلی و خارجی تقسیم میشود
که در قسمت مطالعه بازار طرح جاری ،به تفصیل در ارتباط با هر یک از اقسام آن توضیح داده شد .در بازار
داخلی با توجه به حضور شرکت مپنا به عنوان تنها رقیب حاضر که صرفا در زمینه ابعاد بزرگ و توربین های
محور افقی فعالیت دارد ،در واقع زمنیه فعالیت تجاری برای شرکت سهامی خاص انرژی سبز انوشیروان به
عنوان اقیانوس آبی (تحت عناوین بازاریابی) مطرح است .حال با در نظر گرفتن پیش بینی منفی در صورت
حضور شرکت مپنا در زمینه توربین های محور عمود و یا ظهور شرکت داخلی با توان تولید باال و یا حتی ورود
معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

شماره صفحه  47از 10

فصل پنجم -نتایج ارزیابی طرح
موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

محصول رقیب خارجی به بازار داخلی ،شرکت انوشیروان فرصت هایی را جهت ادامه رقابت و حضور در بازار
دارد از جمله مزیت رقابتی دانش فنی و هزینه تولید بسیار پایین که می تواند برای بازارهای روستاهای با
دسترسی ضعیف به شبکه برق سراسری و یا افزایش سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه به منظور یافتن
راهکاری جهت افزایش راندمان و یا ابتکارات جدید از جمله تنوع پذیری و تغییرات کاربردی به منظور بهره
برداری در محیط های شهری ،بیابانی ،ساحلی ،کوهستانی مناسب و توجیه پذیر باشند .لذا تنوع و گستردگی
مصارف توربین های بادی و بحث بازاریابی آن به قدری وسیع است که با حضور ده ها فعال مشابه در بازار،
امکان عرضه محصولی با کاربرد تخصصی و یا راندمان توجیه پذیر و اقتصادی خواهد بود.
در بازار خارجی نیز همین روایت صادق است .مزیت رقابتی محصول شرکت سهامی خاص انرژی سبز
انوشیروان با توجه به هزینه تولید پایین و نرخ ارزی با اختالف فاحش ،میتوان به این امر متکی بود که در
اغلب موارد محصول شرکت در مقایسه و رقابت با محصول مشابه خارجی توانایی کسب جایگاه بهتر از دید
مصرف کننده را دارد .اما چنانچه به علت مسائل اقتصادی و یا اداری امکان حضور موثر در بازار کشور خارجی
مهیا نشد ،فرصت تجاری سازی و یا سرمایه گذاری در پروژه های مشترک تحقیقاتی می تواند زمینه حضور
شرکت در عرصه بین المللی باشد .بسیاری از شرکت ها که در زمینه تجارت توانایی رقابت با محصول آن بازار
را ندارند (همانند شرکت خودروسازی هیوندای کره که درسالهای اول فعالیت خود در رقابت با محصوالت
آمریکایی شکست خورد اما با تاسیس واحد تحقیق و توسعه در کالیفرنیا از تجارب خودرسازان آمریکای بهره
برد) با تاسیس واحد تحقیق و توسعه و یا اعزام کارشناسان و نمایندگانی جهت تعلیم و بررسی بازارهای خارجی
به منظور کسب تجربه و آمادگی جهت حضور فعال در سالهای آینده گزینه پیشنهادی استراتژیک است.
با در نظر گرفتن این نکته که تمرکز بر بازار کشورهای همسایه همچون عراق و افغانستان بعنوان یکی از
استراتژی های تهاجمی در این طرح انتخاب شده است ،اگر فرض را بر این استوار کنیم که به هر دلیلی فعالیت
در این بازارها با مشکل مواجه گردد ،پیشنهاد میشود در درجه اول به بررسی علل شکست در این بازارها
پرداخته شود و تا حد ممکن در کمترین زمان ممکن سناریوهای جدید ورود به این بازارها بررسی و اجرا شود
و یا پس از تصمیم قطعی برای خروج از این بازارها توان شرکت بر روی بازار داخلی به عنوان جایگزین مقطعی
متمرکز گردد .لذا توصیه بر این است که همزمان با پیشبرد اهداف در بازار های خارجی ،فعالیت در بازار داخلی
هم به موازات انجام پذیرد.

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

شماره صفحه  4۷از 10

فصل پنجم -نتایج ارزیابی طرح
موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

-4-5تطبیق سطوح آمادگی

۰

سطح آمادگی بازار

۳

۵

8

2

0

۶

1

5

پیشنهاد برای مشارکت با ادارات دولتی و خصوصی برای رفع نیاز بازار به انرژی و کمک به اقتصاد کشور در سال
۰۳11

MRL9

1

افزایش توانمندی تیم فنی با اضافه کردن متخصصان در زمینه توربین های بادی و ژنراتور ها برای تثبیت کیفیت
کار در سال ۰۳15

MRL8

5

استفاده از امکانات آزمایشگاهی دانشگاه ها و مراکز تخصصی کشور برای باالبردن راندمان توربین بادی و ژنراتور
در سال ۰۳15

MRL7

0

شناسایی مواد اولیه مورد نیاز طبق آزمایش های انجام شده برای تولید توربین با راندمان باال در سال ۰۳10

MRL6

۶

استفاده از امکانات و تجهیزات موجود در کشور برای رفع مشکل نیاز کشور به انرژی های تجدیدپذیر در سال ۰۳1۶

MRL5

8

شناسایی هزینه و میزان تولید انرژی توسط محصول با توجه موقعیت جغرافیایی ایران در سال ۰۳18

MRL4

2

شناسایی مزایای توربین های بادی محورعمود که به دلیل ویژگی های ظاهری باالترین راندمان را دارند در
سال۰۳18

MRL3

شناسایی نیاز بازار به توربین هایی با راندمان باالتر و هزینه کمتر در سال ۰۳18

MRL2

۵

شناسایی نیاز بازار به انرژی تجدیدپذیر و پاک در سال ۰۳18

MRL1

۰

ریسک فنی

ریسک بازار

باالتر در سال ۰۳18

شناسایی توربین و ژنراتور با ضریب عملکرد

ساخت توربین بادی و ژنراتور در سال ۰۳18

بادی و ژنراتور در سال ۰۳18

آزمایش ها و مطالعات انجام شده در سال

زاهدان در سال ۰۳1۶
آغاز مرحله ی ساخت نمونه ی اولیه براساس

ساخت اولین نمونه ی آزمایشگاهی توربین

بادی به همراه ژنراتور برای پارک علم و فناوری

راندمان توربین بادی و ژنراتور در سال ۰۳10

حقوقی در سال ۰۳10
رفع ایرادات نمونه ی آزمایشگاهی و تقویت

فروش توربین بادی به اشخاص حقیقی و

بهبود عملکرد توربین ها و ارتقا تیم فنی و

رسیدن به راندمان  ٪1۱توربین ها و ژنراتور
بوسیله تکمیل بخش  R&Dو فروش به ادارات
دولتی در سال1398

تحقیق و توسعه و مطالعه در مورد اصول اولیه

TRL9

سطح آمادگی فناوری

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

۰۳18
انجام تحقیقات و شبیه سازی عملکرد توربین

TRL1

TRL2

TRL3

TRL4

TRL5

TRL6

TRL7

TRL8

۳

شماره صفحه  40از 10

فصل پنجم -نتایج ارزیابی طرح

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

بر اساس نمودار باال و با توجه به اینکه پس از انجام مطالعات و آزمایشات گسترده تخصصی در زمینه تولید
انرژی های پاک و فناوری توربین های بادی سرانجام گروه پژوهش با ایده تولید توربین و ژنراتورهای بادی در
سطح آزمایشگاهی اقدام به طراحی توربین با محور عمود به صورت بومی و کامال ایرانی گردید و هم اکنون
نمونه های این توربین ساخته و رضایت مشتریان نیز جلب و تقاضا در بازار جهت تولید بیشتر وجود دارد لذا
این طرح در سطح مطلوب  MRL1و  TRL5قرار دارد.
-5-5تحلیل SWOT
قوتها
عوامل داخلی
عوامل خارجی






قابلیت استفاده از توربین ها در مناطق مسکونی و حتی بین
ساختمانهای شهری
کیفیت باالی محصوالت
قیمت ارزانتر نسبت به نمونه های خارجی

ضعفها




استراژی ضعیف در خصوص برندسازی
سیستم ارتباط با مشتری
بازاریابی

فرصتها





وجود نقاط بادخیز در ایران از جمله
سیستان و بلوچستان ،منجیل و ....
همسایگی و امکان صادرات برق به
کشورهایی که مشکل تامین انرژی دارند
مانند عراق و افغانستان
افزایش اقبال عمومی به مسائل حوزه
انرژی و توسعه پایدار در سال های اخیر

استراتژیهای تهاجمی
رایزنی با کشورهای عراق و افغانستان جهت صادرات برق و
فروش توربین ها

استراتژیهای محافظهکارانه
برند سازی با محوریت هدایت ارزش های سازمان
به سمت حوزه توسعه پایدار و خلق ارزش های
محیط زیستی برای مشتریان

تهدیدها







تحریم ها
نوسانات ارزی
اختالل در تعامالت سیاسی ایران با
سایر کشورها
رویکرد رقبایی چون مپنا در وارد شدن
به تولید توربین عمود محور
اختالل در واردات بخشی از مواد اولیه
به کشور

معاونت سرمایهگذاری

استراتژیهای رقابتی
تقویت بخش تحقیق و توسعه و افزایش کیفیت محصوالت
و بهبود خدمات پس از فروش

کارگزار:

استراتژیهای تدافعی
تمرکز و سرمایه گذاری بر بازار داخلی

شماره صفحه  51از 10

فصل پنجم -نتایج ارزیابی طرح

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

فصل  -6ارزیابی ریسک ذاتی طرحها
-1-6پرسشنامه ارزیابی ریسک طرح




لطفا صنعتی که طرح در آن قرار دارد را مشخص کنید:
۰

منابع طبیعی و معدن

۶

خدمات مالی

۵

ساختوساز

0

ارتباطات و اطالعات

۳

تولیدی

5

خدمات تجاریسازی

2

تجارت و حمل و نقل

1

خدمات آموزش و بهداشت

8

گردشگری و هتلداری

۰۱

دیگر صنایع

بر اساس دستهبندی شرکتهای دانشبنیان ،طرح مورد نظر در چه صنعتی قرار دارد:
۰
۵
۳
2

کشاورزی ،فناوری زیستی و صنایع
غذایی
دارو و فرآوردههای پیشرفته حوزه
تشخیص و درمان
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر
فناوریهای شیمیایی
ماشینآالت و تجهیزات پیشرفته

8

وسایل ،ملزومات و تجهیزات پزشکی

۶
0
5

سختافزارهای برق و الکترونیک،
لیزر و فوتونیک
فناوری اطالعات و ارتباطات و
نرمافزارهای رایانه ای
خدمات تجاریسازی

-2-6اطالعات اختصاصی طرح
-1-2-6ریسک بازار
ردیف


۰

شرح

ریسک تامین کنندگان مواد اولیه طرح مورد نظر ،نسبت به میانگین صنعت
چگونه است؟



علت
معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

بسیار کم

کم

2

1

همتراز
میانگین
0

زیاد
-1

بسیار
زیاد
-2

شماره صفحه  50از 10

فصل پنجم -نتایج ارزیابی طرح
موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق


۵

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

به نظر شما ریسک استقبال مشتریان از محصول طرح مورد نظر ،نسبت به
میانگین صنعت چه مقدار است؟



علت


۳

ریسک میزان رقابت رقبا در طرح مورد نظر ،نسبت به میانگین صنعت چگونه
است؟



علت


2

ریسک وجود کاالهای جایگزین طرح نسبت به میانگین صنعت چگونه است؟



علت


8

ریسک عدم وجود موانع ورود رقبا برای طرح نسبت به میانگین صنعت چگونه
است؟ (الزم به ذکر است با توجه به نوآورانه بودن طرح ها ،الزم است موانعی
برای ورود دیگر رقبا ایجاد شود)



علت


۶

ریسک کیفیت مدل درآمدی( )Revenue Modelطرح نسبت به میانگین
صنعت چگونه است؟



علت


اگر مورد دیگری را الزم میدانید عالوه بر موارد فوق اضافه شود ،ذکر نموده و امتیاز ان را مشخص فرمایید.

-2-2-6ریسک منابع انسانی
ردیف


شرح

ریسک عدم شایستگی مدیریت اصلی طرح ،نسبت به میانگین صنعت چگونه
است؟ (الزم به ذکر است منظور از شایستگی مدیر ،داشتن ارتباطات موثر،

۰

استراتژی مناسب بازاریابی و برنامه تغییرات در صورت عدم موفقیت استارتاپ
است)



علت


۵

ریسک عدم توانایی تیم توسعه و اجرایی ،نسبت به میانگین صنعت چگونه
است؟ (تیم توانمند ،دارای تخصصهای متنوع ،انگیزه ،تمرکز و هماهنگی کافی
با سرمایه گذار است)



علت
معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

بسیار کم

کم

2

1

همتراز
میانگین
0

زیاد
-1

بسیار
زیاد
-2

شماره صفحه  52از 10

فصل پنجم -نتایج ارزیابی طرح
موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق


طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

اگر مورد دیگری را الزم میدانید عالوه بر موارد فوق اضافه شود ،ذکر نموده و امتیاز ان را مشخص فرمایید.

-3-2-6ریسک قانونی
ردیف


۰

شرح

بسیار کم

کم

2

1

همتراز
میانگین
0

زیاد
-1

بسیار
زیاد
-2

ریسک وضعیت مالکیت معنوی طرح نسبت به میانگین صنعت چگونه است؟



علت


۵

ریسک عدم آشنایی موسسان طرح با قوانین و مقررات طرح نسبت به میانگین
صنعت چگونه است؟



علت


۳

ریسک عدم دریافت استانداردهای الزم و رعایت قوانین دولتی طرح نسبت به
میانگین صنعت چگونه است؟



علت


2

ریسک آسیب پذیری طرح در برابر تغییرات قوانین کلی نسبت میانگین صنعت
چگونه است؟


اگر مورد دیگری را الزم میدانید عالوه بر موارد فوق اضافه شود ،ذکر نموده و امتیاز ان را مشخص فرمایید.

-4-2-6ریسک محصول
ردیف


۰

شرح
ریسک پیچیدگی تکنولوژی طرح نسبت به میانگین صنعت چگونه است؟



علت


۵

ریسک اثبات مدل مفهومی ( )Proof of Conceptمحصول نسبت به
میانگین صنعت چگونه است؟



علت


۳

ریسک عدم قابلیت مقیاس پذیری ( )scalabilityطرح از لحاظ فنی نسبت به
میانگین صنعت چگونه است؟

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

بسیار کم

کم

2

1

همتراز
میانگین
0

زیاد
-1

بسیار
زیاد
-2

شماره صفحه  53از 10

فصل پنجم -نتایج ارزیابی طرح
موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور



علت


2

ریسک میزان حساسیت طرح در برابر تغییر شرایط اقتصادی کشور بخصوص
نرخ ارز ،نسبت به میانگین صنعت چگونه است؟



علت


اگر مورد دیگری را الزم میدانید عالوه بر موارد فوق اضافه شود ،ذکر نموده و امتیاز ان را مشخص فرمایید.

-5-2-6ریسک مالی
ردیف


۰

شرح

بسیار کم

کم

2

1

همتراز
میانگین
0

زیاد
-1

ریسک تخمین نادرست درآمدهای طرح نسبت به میانگین صنعت مورد نظر
چگونه است؟



علت


۵

ریسک تخمین نادرست هزینههای طرح نسبت به میانگین صنعت مورد نظر
چگونه است؟



علت


۳

ریسک تخمین نادرست حجم سرمایه گذاری مورد نیاز طرح نسبت به میانگین
طرح هایی که در صنعت مورد نظر ارائه شده چگونه است؟



علت


معاونت سرمایهگذاری

اگر مورد دیگری را الزم میدانید عالوه بر موارد فوق اضافه شود ،ذکر نموده و امتیاز ان را مشخص فرمایید.

کارگزار:

بسیار
زیاد
-2

شماره صفحه  54از 10

فصل ششم -جمع بندی
موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

فصل  -7جمع بندی
-1-7بررسی و اظهار نظر در خصوص پیشنهاد عامل
آورده سایر مشارکت
کنندگان
موضوع مشارکت
نقد

غیر نقد

آورده نقد سرمایهگذاران
صندوق

صندوق

نوآوری

...

درصد سهام
عامل در راستای

جمع

اجرای قرارداد
عاملیت

سهام
مستقیم
عامل

ثبت نهاد حقوقی
سهام

جدید یا

سایرین

مشارکت در نهاد
حقوقی موجود
مشارکت در نهاد
حقیقی موجود

-2-7جمع بندی و پیشنهاد نهایی کارگزار

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

شماره صفحه  55از 10

فصل ششم -جمع بندی
موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

-3-7جدول پرداخت و خروجیهای مورد انتظار
برنامه پرداخت و خروجیهای مورد انتظار مجریان طرح که از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان (بهعنوان عامل) ارائه شده است به شرح جدول ذیل میباشد:
(همه مبالغ جدول ذیل به میلیون ریال)
ردیف

برآورد موعد پرداخت

مجموع

خروجیهای مورد انتظار در انتها

1

ماه اول

۱۳2۳

چیدمان و تجهیز نیمی از کارگاه

2

ماه دوم

17۳۶1

اتمام چیدمان کارگاه و  %2۱پیشرفت تجهیز خط تولید

۰

ماه سوم

1۶۱42

 ۱۳درصد پیشرقت تجهیز خط تولید

4

ماه چهارم

29۳82

تجهیز کامل خط تولید ،جذب نیروی انسانی مورد نیاز

۱

ماه پنجم

۱81

 %2۱پیشرفت تولید محصوالت

۶

ماه ششم

۱81

 %۱۳پیشرفت تولید محصوالت

7

ماه هفتم

۶۳۶

 %7۱پیشرفت تولید محصوالت و شروع فرآیند بارازیابی

8

ماه هشتم

۶۰1

تولید کامل محصوالت و یافتن تمام مشتریان

9

ماه نهم

۱۳

فروش بیش از نیمی از محصوالت

1۳

ماه دهم

۱۳

فروش کامل محصوالت

معاونت سرمایهگذاری

مبلغ مورد تعهد عامل

مبلغ مورد تعهد صندوق

کارگزار:

شماره صفحه  51از 10

فصل ششم -جمع بندی
موضوع مشارکت :شرکت زند گستر شرق

طرح :تولید توربین های بادی محور عمود و ژنراتور

-4-7پیشنهاد نهایی جهت ارائه به شورای سرمایه گذاری
حداقل سهام عامل در راستای
اجرای قرارداد مضاربه (درصد)

حداقل سهام مستقیم عامل
(درصد)

حداکثر سهام سایرین
(درصد)

ارزش مشارکت صندوق
(میلیون ریال)

توضیحات:
کارمزد اداره مشارکت

سالیانه  ..............درصد از ارزش مشارکت صندوق

سود (پاداش) عامل

 ............درصد از مازاد سود نسبت به نرخ سپرده بانکی مصوب شورای پول و اعتبار

ضمانت حسن انجام تعهدات

معاونت سرمایهگذاری

کارگزار:

ارزش مشارکت عامل
(میلیون ریال)

