نام طرح :احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت  500مگاوات
بخش

انرژی

زير بخش

برق

خدمات/توليدات

انرژی برق

محل اجراي طرح

جاده جزیره اسالمی

شرح پروژه

یک قطعه زمین به مساحت حدود یک هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی جهت
احداث مزرعه بزرگ خورشیدی هولد شده است .مجوزهای اولیه در خصوص
شرایط اتصال به شبکه و زیستمحیطی نیز اخذ شده است.

ظرفيت توليد ساالنه

 850میلیون کیلووات ساعت

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل 20 :درصد
فروش:
 بازار داخلي پيش بيني شده 100 :درصد بازار خارجي پيش بيني شده :صفر درصد (قابلیت فروش انرژی به خارج از کشور نیز فراهم شده است).كل زمان مورد نياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري) 5 :سال
وضعيت طرح:
 امكان سنجي طرح در دسترس است ؟ خیر ،امکانسنجی طرحهای تجدیدپذیر به عهده سرمایهگذار است. زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلی مجوزهاي قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارزي ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ بلی 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 ؟ خیر فهرستي از دانش فني ،ماشينآالت ،تجهيزات و همچنين شركت هاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ خیر -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
500

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

-

-

500

-

سرمایه در گردش

-

-

10

-

10

کل سرمایهگذاری

-

-

510

-

510

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي 400 :ميليون یورو
• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي 110 :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي - :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي - :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي - :ميليون یورو
• نرخ بازگشت داخلي- :

• زمان برگشت سرمایه گذاری اولیه 6 :سال (محاسبات با لحاظ نرخ ارز مرجع بوده است)
• حداقل نرخ سود مورد انتظار- :
• روش تأمین مالی :تأمین کل و یا بخشی از سرمایه موردنیاز میتواند از طریق فاینانس مالی از بانکهای خارجی باشد.

نوع طرح:

تأسیس

ساختار قانونی شرکت:

توسعه و تکمیل
دولتی

خصوصی

عمومی

نام (اشخاص حقيقي  /حقوقي) :شرکت برق منطقهای آذربایجان  /دکتر افشین روشن میالنی (مدیرعامل)
فعاليت جاري شركت :انتقال ،فروش انرژی الکتریکی در سطح ولتاژ فوق توزیع و انتقال در سطح سه استان آذربایجانشرقی،
آذربایجانغربی و اردبیل
آدرس :استان آذربایجانشرقی ،تبریز ،بلوار استاد شهریار ،شرکت برق منطقهای آذربایجان
تلفن041 - 33285181-3 :
فاکس041 - 33285360-61 :
پست الکترونیکیinfo@azrec.co.ir :
وب سایتwww.azrec.co.ir :

مطالعه امکان سنجی طرح:

بله

خیر

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

www.investin-ea.ir

بله

خیر

