نام طرح :نیروگاه  4 CHPمگاواتی
بخش

زيربنايي

زير بخش

توليد انرژي

خدمات/توليدات

تولید  4مگاوات برق

محل اجراي طرح

استان آذربایجانشرقی ،کیلومتر  40جاده تبریز ـ اهر ،شهرک صنعتی بیلوردی

شرح پروژه

زمین پروژه تملک گردیده و انشعاب برق ،آب و گاز دریافت شده است .دیوار
پیرامونی و ساختمان سرایداری و نگهبانی اجرا گردیده است .پروژه دارای پروانه
احداث ،تأییدیه مولد ،تأییدیه اتصال به شبکه میباشد.

ظرفيت توليد ساالنه

 30000مگاوات ساعت

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :سوخت موردنیاز گاز میباشد که برطبق قرارداد  5 ،ECAسال به
صورت رایگان تحویل داده خواهد شد.
فروش:
 بازار داخلي پيش بيني شده :برطبق قرارداد  ،ECAخرید تضمینی  5ساله داشته و سالهای آتی آن نیز براساس نرخ برقدر بورس انرژی مشخص خواهد شد.
 بازار خارجي پيش بيني شده :در حال حاضر مجوزی برای صدور صادرات برق تولیدی صادر نمیشود.كل زمان مورد نياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري)- :
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 ؟ کلیه مجوزهای الزم پروژه دریافتو تمدید گردیده که شامل اتصال به شبکه ،محیطزیست ،پروانه ساخت ،پروانه احداث است.
 قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ قرارداد  ECAبا برق منطقهای 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
1/84

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

192950

105000

1/84

0/00

سرمایه در گردش

3500

105000

0/03

0/00

0/03

کل سرمایهگذاری

196150

105000

1/87

0/00

1/87

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي 1/40 :ميليون یورو
• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي ۰/40 :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي - :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي 0/03 :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي 1/083 :میلیون یورو در سال 95
• نرخ بازگشت داخلي- :
• زمان برگشت سرمایه گذاری اولیه- :
• حداقل نرخ سود مورد انتظار- :

• روش تأمین مالی :تأمین مالی پروژه از منابع داخلی شرکت و در صورت امکان با مشارکت سرمایهگذاران خارجی و یا داخلی
خواهد بود.
نوع طرح:

تأسیس

ساختار قانونی شرکت:

توسعه و تکمیل
خصوصی

دولتی

عمومی

نام (اشخاص حقيقي  /حقوقي) :شرکت مهندسی قدس نیرو  /آقای سعید مهذب ترابی
فعاليت جاري شركت :طراحی و نظارت بر انواع نیروگاه ،پست و انتقال توان در سطح کشور
آدرس :تهران ،خیابان مطهری ،بعد از تقاطع سهروردی ،پالک 82
تلفن021 - 82404245 :

021 - 82404265

فاکس021 - 88442482 :
پست الکترونیکیfdoustdar@ghods-niroo.com :
وب سایتwww.ghods-niro.com :

مطالعه امکان سنجی طرح:

بله

خیر

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

www.investin-ea.ir

بله

خیر

