 -1چکیده طرح
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح :احداث نیروگاه برق آبي شهریار
 - 2بخش :تولید برق ()0414

زیربخش :تولید برق از آب روان ()012214

 -2خدمات/تولیدات :تولید برق
 -0محل اجراي طرح :آذربایجانشرقي 23 ،کیلومتري شمالشرقي شهرستان میانه ،جاده میانه خلخال ،طرح سد شهریار،
برروي رودخانه قزل اوزن
 -0شرح پروژه (زمین ،ساختمان ،تاسیسات زیربنایي ،نحوه تولید و :)...
مساحت زمین 0 :هکتار

مساحت ساختمان 0044 :مترمربع

تاسیسات 0،545 :میلیون ریال

شرح مختصر از فرایند تولید:
تولید برق از ا نرژي آب توسط توربین هاي کار گذاشته در مسیر جریان آب با حرکت و ورود آب به توربین ها ،توربین
توسط انرژي جنبشي آب به حرکت درآمده و شروع به چرخیدن کرده و انرژي مکانیکي را به الکتریکي تبدیل ميکند.
 – 5ظرفیت تولید ساالنه:
ظرفیت اسمي تولید برق معادل  225،024مگاوات در سال و ظرفیت عملي معادل  150،323مگاوات در سال

وضعیت پروژه
 -7دسترسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل%111 :
 -8فروش:
 بازار داخلي پیش بیني شده144 :درصد – 9كل زمان مورد نیاز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري) 2 :سال

 - 11وضعیت طرح:
 امکان سنجي طرح در دسترس است ؟ خیر زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ خیر مجوزهاي قانوني (جواز تاسیس ،سهمیه ارزي ،محیط زیست و غیره) اخذ شده است ؟ خیر قرارداد مشارکت با شریك داخلي یا خارجي منعقد شده است ؟ خیر قرارداد تامین مالي پروژه منعقد شده است ؟ خیر با پیمانکار داخلي یا خارجي قراردادي منعقد شده است ؟ خیر تسهیالت زیربنایي (برق رساني ،آبرساني مخابرات ،سوخت ،جاده و غیره) فراهم شده است ؟ بلي فهرستي از دانش فني ،ماشینآالت ،تجهیزات و همچنین شرکتهاي فروشنده یا سازنده محصول مشخص شده است؟خیر
 -قرارداد خرید ماشینآالت ،تجهیزات و دانش فني منعقد شده است ؟ خیر

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:
پول داخلي مورد نیاز
میلیون ریال

نرخ برابري

معادل به میلیون یورو

پول خارجي
مورد نیاز

کل مبلغ به
میلیون یورو

سرمایه ثابت

0،420،002

35،404

02.24

13.12

01.00

سرمایه در گردش

24،522

35،404

4.22

4.44

4.22

کل سرمایهگذاري

0،400،040

35،404

02.52

13.12

01.05

شرح

نرخ یورو به تاریخ  1230/14/43برابر نرخ ارز نیمایي معادل  35،404ریال در نظر گرفته شده است.
 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجي 13.12 :میلیون یورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلي 4 :میلیون یورو خالص ارزش فعلي 5.22 :میلیون یورو در  24سال بهرهبرداري نرخ بازگشت داخلي  21.55 :درصد -دوره بازگشت سرمایه 2.00 :سال از ابتداي دوره بهره برداري

%24

 حداقل نرخ سود مورد انتظار: -روش تامین مالي :روشهاي مشارکتي

اطالعات کلي طرح
توسعه و تکمیل □

تاسیس

 -12نوع طرح:

-

 -خالصه وضعیت شرکت:

 نام (اشخاص حقیقي  /حقوقي) :شرکت آب منطقهاي آذربایجانشرقي  /آقاي غفارزاده (مدیرعامل)  /شخص مطلع ازپروژه آقاي تیزنقش
 -فعالیت جاري شرکت:

-

 آدرس :استان آذربایجانشرقي ،تبریز  ،بلوار  23بهمن ،شرکت آب منطقهاي آذربایجانشرقي -تلفن:

43102150110 / 22202210 ،22202201 -2

پست الکترونیکي:

وبسایتwww.azarwater.ir:

sab@azarwater.ir

 -ساختار قانوني شرکت :دولتي □

فاکس:

22240012

عمومي 

لطفاً مستندات زیر را در صورت امکان ارائه فرمایید.
مطالعه امکانسنجي طرح
مجوزهاي قانوني (جواز تاسیس ،مجوز سرمایهگذاري خارجي و غیره)

خصوصي □

