نام طرح :توليد انرژي از بيوگاز تصفيه خانه فاضالب تبريز
بخش

زيربنايي

زير بخش

توليد انرژي

خدمات/توليدات

توليد برق از بيوگاز

محل اجراي طرح

استان آذربایجانشرقی ،تبریز ،قراملك ،تصفيهخانه فاضالب تبريز

شرح پروژه

با توجه به مطالعات صورت گرفته ،میتوان روزانه بطور متوسط 13500مترمکعب
بیوگاز از هاضمهای موجود استحصال نمود که این مقدار گاز دارای  8500مترمکعب
متان میباشد.
بر اساس بررسیهای صورت گرفته مناسبترین روش استفاده از متان تولیدی
،تولید برق و فروش آن و نیز استفاده از حرارت تولیدی واحد تولید برق برای گرم
نمودن هاضمها میباشد.
برای استفاده از بیوگاز ،تصفیه آن الزم بوده و لذا در طرح سیستم تصفیه گاز در
نظر گرفته شده است .از گاز تصفیه شده در واحد سی اچ پی حدود  1/2مگاوات
ساعت برق تولید خواهد شد.

ظرفيت توليد ساالنه

 1/2مگاوات ساعت برق و معادل  1مگاوات حرارت

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل 20 :درصد
فروش:
 بازار داخلي پيش بيني شده 100 :درصد بازار خارجي پيش بيني شده 0 :درصدكل زمان مورد نياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري) :شش ماه
وضعيت طرح:
 امكان سنجي طرح در دسترس است ؟ بلی زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلی مجوزهاي قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارزي ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ مجوزهاي الزم از شركت مهندسياخذ شده ولي مجوزهاي مربوط به توليد و مجوزهاي زيست محيطي قب ً
ال اخذ شده ولي تاريخ آنها خاتمه يافته است.
 قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ خیر قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ خیر با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادي منعقد شده است ؟ خیر تسهيالت زيربنايي (برق رساني ،آب رساني ،مخابرات ،سوخت ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بلی فهرستي از دانش فني ،ماشينآالت ،تجهيزات و همچنين شركت هاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی -قرارداد خريد ماشينآالت ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است ؟ خیر

پول داخلی مورد نیاز

شرح

پول خارجي
مورد نياز

كل مبلغ به
ميليون یورو
0/966

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

28837/3

132000

0/218

0/748

سرمایه در گردش

12634/4

132000

0/096

0/00

0/096

کل سرمایهگذاری

41471/7

132000

0/314

0/748

1/062

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي 0/748 :ميليون یورو
• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي ۰/081 :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي - :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي 0/081 :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي 1/083 :میلیون یورو در سال 95
• نرخ بازگشت داخلي 20 :درصد
• زمان برگشت سرمایه گذاری اولیه 20 :سال
• حداقل نرخ سود مورد انتظار 20 :درصد
روش تأمین مالیBOO :

نوع طرح:

تأسیس

ساختار قانونی شرکت:

توسعه و تکمیل
خصوصی

دولتی

عمومی

نام فردی که از طرح اطالعات کامل دارد :آقای مهندس مهدی قلندرزاده
نام شرکت :شرکت آب و فاضالب استان آذربایجانشرقی
آدرس :استان آذربایجانشرقی ،تبريز ،بلوار  29بهمن ،جنب دانشگاه تبريز ،شركت آب و فاضالب استان آذربايجانشرقي
تلفن ۰۴۱ - ۳۳۳۱۸۸۷۱ :و

09144178449

فاکس۰۴۱ - ۳۳۳۰۹۹۹۲ :
پست الکترونیکیm1346g@gmail.com :
وب سایتwww.abfaazarbaijan.ir :

مطالعه امکان سنجی طرح:

بله

خیر

مجوزهای قانونی (جواز تأسیس ،مجوز سرمایه گذاری خارجی و غیره):

www.investin-ea.ir

بله

خیر

