 -1چکیده طرح
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح :ساخت سد گرمي چای
 - 2بخش :آب

زير بخش :ساخت سد

 -3خدمات/توليدات :ساخت سد گرمي چای ميانه و واگذاری
 -4محل اجرای طرح :آذربايجان شرقي  ،کيلومتر  33شمال شرق شهرستان ميانه
 -3شرح پروژه (زمين ،ساختمان ،تاسيسات زيربنايي ،نحوه توليد و :)...
مساحت زمين 243 :هکتار

مساحت ساختمان بهره برداری 088 :مترمربع

تاسيسات 2،203 :ميليون ريال

شرح مختصر از خدمات:
ساخت سد گرمي چای جهت آبرساني به شهرستان ميانه.
 – 6ظرفيت ساخت ساالنه:
ساخت سد در طي  3سال و  088مترمربع ساختمان و بهرهبرداری در طي  3سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل%111 :
 -8فروش:
 بازار داخلي پیش بیني شده 188 :درصد بازار خارجي پیش بیني شده 8 :درصد – 9كل زمان مورد نیاز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري) 3 :سال

 - 11وضعیت طرح:
 امکان سنجي طرح در دسترس است ؟ خير زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ خير مجوزهای قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارزی ،محيط زيست و غيره) اخذ شده است ؟ خير قرارداد مشارکت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ خير قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ خير با پيمانکار داخلي يا خارجي قراردادی منعقد شده است ؟ خير تسهيالت زيربنايي (برق رساني ،آبرساني مخابرات ،سوخت ،جاده و غيره) فراهم شده است ؟ بلي فهرستي از دانش فني ،ماشينآالت ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟بله
 -قرارداد خريد ماشينآالت ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است ؟ خير

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:
پول داخلي مورد نياز
ميليون ريال

نرخ برابری

معادل به ميليون يورو

پول خارجي
مورد نياز

کل مبلغ به
ميليون يورو

سرمايه ثابت

2،463،8,8

,6،868

23.66

8

23.66

سرمايه در گردش

8

,6،868

8

8

8

کل سرمايهگذاری

2،463،8,8

,6،868

23.66

8

23.66

شرح

نرخ يورو به تاريخ  13,6/18/8,برابر نرخ ارز نيمايي معادل  ,6،868ريال در نظر گرفته شده است.
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجي 8 :ميليون يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلي 8 :ميليون يورو ارزش دانش فني و تخصصي خارجي 8 :ميليون يورو -ارزش دانش فني و تخصصي داخلي:

 8ميليون يورو

 -خالص ارزش فعلي 8.34 :ميليون يورو در  3سال بهرهبرداری

 نرخ بازگشت داخلي  28.02 :درصد دوره بازگشت سرمايه 2.43 :سال از ابتدای دوره بهرهبرداری حداقل نرخ سود مورد انتظار%28 : -روش تأمين ماليBOT :

اطالعات کلي طرح
توسعه و تکميل □

تاسيس

 -12نوع طرح:

-

 -خالصه وضعيت شرکت:

 نام (اشخاص حقيقي  /حقوقي) :شرکت آب منطقهای آذربايجانشرقي  /آقای غفارزاده (مديرعامل)  /شخص مطلع ازپروژه آقای تيزنقش
 -فعاليت جاری شرکت:

-

 آدرس :استان آذربايجانشرقي ،تبريز  ،بلوار  2,بهمن ،شرکت آب منطقهای آذربايجانشرقي -تلفن:

8,143160113 / 33302314 ،33302201 -2

پست الکترونيکي:

وبسايتwww.azarwater.ir:

sab@azarwater.ir

 -ساختار قانوني شرکت :دولتي □

فاکس:

33380412

عمومي 

لطفاً مستندات زير را در صورت امکان ارائه فرماييد
مطالعه امکان سنجي طرح
مجوزهای قانوني (جواز تاسيس ،مجوز سرمايهگذاری خارجي و غيره)

خصوصي □

