-1چکیده طرح
معرفي پروژه

 -1عنوان طرح :انتقال آب ارس به دشت شبستر و درياچه اروميه
 - 2بخش :آب

زير بخش :آبرساني شهرها و روستاها

 -3خدمات/تولیدات :آب مصارف شرب (شهري و روستايي) و آب صنعت
 -4محل اجراي طرح :استان آذربايجانشرقي
 -5شرح پروژه (زمین ،ساختمان ،تاسیسات زيربنايي ،نحوه تولید و :)...
ششام

تامين تامين نياز آبي شرب و بهداشت شهرستان تبريز و ساير شهرها و روستاها و مراکز جمعيتي تحت پوشش
شهرکهاي جديداالحداث واقع در مسير انتقال با جمعيتي حدود سه و نيم ميليون نفر در افق 5241
تامين نياز آبي منطقه آزاد تجاري ش صنعتي ارس و ساير صنايع و شهرکهاي صنعتي
تامين حقابه زيست محيطي درياچه اروميشه بشه ميشزان يصصشد ميليشون مترمصعش در سشال از هريشق هشدايت پسشاب
تصفيهخانه فاضالب هرح انتقال آب ارس به درياچه اروميه
تعادل بخشي آبخوانها و منابع آب زيرزميني حوزه درياچه اروميه
 – 6ظرفیت تولید ساالنه:
خط انتقال به هول  551کيلومتر ( 511کيلومتر لوله و  1کيلومتر تون )
ايستگاههاي پمپاژ به تعداد  3باب
تصفيهخانه به تعداد  5باب به ظرفيت  6/6مترمصع در ثانيه
مخازن به تعداد  55باب به حجم ک  321هزار مترمصع
توسعه آبگير موجود
وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل - :درصد
 -8فروش:
 بازار داخلي پیش بیني شده 511 :درصد بازار خارجي پیش بیني شده 1 :درصد – 9كل زمان مورد نیاز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري) - :سال
 - 11وضعیت طرح:
 امصان سنجي هرح در دسترس است ؟ بلي -زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ خير

 مجوزهاي قانوني ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزي  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ بلي قرارداد مشارکت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ بلي قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ خير با پيمانصار داخلي يا خارجي قراردادي منعقد شده است ؟ خير تسهيالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ خير فهرستي از دان فني ،ماشين آالت ،تجهيزات و همچنين شرکتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شدهاست؟ بلي
 قرارداد خريد ماشين آالت ،تجهيزات و دان فني منعقد شده است ؟ خيرساختار مالي
 -55ساختار مالي:
پول داخلي مورد نياز
ميليون ريال

نرخ برابري

معادل به ميليون يورو

پول خارجي
مورد نياز

ک مبلغ به
ميليون يورو

سرمايه ثابت

-

-

571

151.6

611.6

سرمايه در گردش

-

-

1.11

1.11

1.11

ک سرمايهگذاري

-

-

571

151.6

611.6

شرح

-

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجي: ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلي- : ارزش دان فني و تخصصي خارجي: ارزش دان فني و تخصصي داخلي: خالص ارزش فعلي: درصد نرخ بازگشت داخلي: سال -دوره بازگشت سرمايه:

ميليون يورو
ميليون يورو
ميليون يورو
ميليون يورو
ميليون يورو

اهالعات کلي هرح
 -54نوع هرح:

تاسيس□
-

توسعه و تصمي



 خالصه وضعيت شرکت: نام (اشخاص حقيقي  /حقوقي) :شرکت آب منطقهاي آذربايجانشرقي فعاليت جاري شرکت- : آدرس :استان آذربايجانشرقي ،تبريز  ،بلوار  42بهمن ،شرکت آب منطقهاي آذربايجانشرقيفاکس33311254 :
33314415 -4
 -تلفن:

پست الصترونيصي:
 -ساختار قانوني شرکت :دولتي □

وبسايتwww.azarwater.ir:

sab@azarwater.ir
عمومي 

لطفاً مستندات زير را در صورت امصان ارائه فرماييد
مطالعه امصانسنجي هرح 
مجوزهاي قانوني (جواز تاسيس ،مجوز سرمايه گذاري خارجي و غيره) 

خصوصي □

