-1چکیده طرح
معرفي پروژه

 -1عنوان طرح :احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 091مگاوات
 - 2بخش :انرژی

زير بخش :تولید

 -3خدمات/تولیدات :انرژی
 -4محل اجراي طرح :شهرستان بناب
 -5شرح پروژه (زمین ،ساختمان ،تاسیسات زيربنايي ،نحوه تولید و :)...
يک قطعه زمین به مساحت حدود  081هکتار از اراضي منابع طبیعي جهت احداث مزرعه بزرگ خورشیدی هولد شده
است .مجوزهای اولیه در خصوص شرايط اتصال به شبکه و زيستمحیطي پس از انتخاب سرمايهگذار و نسبت به زمان
اجرای پروژه نیاز به بروررساني دارند.
 – 6ظرفیت تولید ساالنه 001 :میلیون کیلووات ساعت

وضعیت پروژه
 -7دسترسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل 01 :درصد
 -8فروش:
 بازار داخلي پیشبیني شده 011 :درصد بازار خارجي پیشبیني شده 1 :درصد (قابلیت فروش انرژی به خارج از کشور نیز فراهم شده است). – 9كل زمان مورد نیاز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري) 0 :سال
 - 11وضعیت طرح:
 امکانسنجي طرح در دسترس است؟ خیر ،امکانسنجي طرحهای تجديدپذير به عهده سرمايهگذار است. زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ بلي مجوزهای قانوني (جواز تاسیس ،سهمیه ارزی ،محیطزيست و غیره) اخذ شده است؟ خیر قرارداد مشارکت با شريک داخلي يا خارجي منعقد شده است؟ خیر قرارداد تامین مالي پروژه منعقد شده است؟ خیر با پیمانکار داخلي يا خارجي قراردادی منعقد شده است؟ خیر تسهیالت زيربنايي (برقرساني ،آبرساني مخابرات ،سوخت ،جاده و غیره) فراهم شده است؟ خیر فهرستي از دانش فني ،ماشینآالت ،تجهیزات و همچنین شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شدهاست؟ خیر
 -قرارداد خريد ماشینآالت ،تجهیزات و دانش فني منعقد شده است؟ خیر

ساختار مالي
 -00ساختار مالي:
پول داخلي مورد نیاز
میلیون ريال

نرخ برابری

معادل به میلیون يورو

پول خارجي
مورد نیاز

کل مبلغ به
میلیون يورو

سرمايه ثابت

-

-

-

-

-

سرمايه در گردش

-

-

-

-

-

کل سرمايهگذاری

-

-

091

-

091

شرح

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجي 011 :میلیون يورو 41میلیون يورو
 ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلي: میلیون يورو ارزش دانش فني و تخصصي خارجي: میلیون يورو ارزش دانش فني و تخصصي داخلي: میلیون يورو خالص ارزش فعلي:درصد
 نرخ بازگشت داخلي: 6سال (محاسبات با لحاظ نرخ ارز مرجع بوده است)
 دوره بازگشت سرمايه: روش تأمین مالي :تأمین کل و يا بخشي از سرمايه موردنیاز ميتواند از طريق فاينانس مالي از بانکهای خارجيباشد.
اطالعات کلي طرح
 -00نوع طرح:

تاسیس 

توسعه و تکمیل

 خالصه وضعیت شرکت- : نام ( اشخاص حقیقي  /حقوقي) :شرکت برق منطقهای آذربايجان  /دکتر افشین روشن میالني (مديرعامل) فعالیت جاری شرکت :انتقال ،فروش انرژی الکتريکي در سطح ولتاژ فوق توزيع و انتقال در سطح سه استانآذربايجانشرقي ،آذربايجانغربي و اردبیل
 آدرس :استان آذربايجانشرقي ،تبريز ،بلوار استاد شهريار ،شرکت برق منطقهای آذربايجانفاکس140-00081061-60 :
140-00081080-0
 تلفن:وب سايتwww.azrec.co.ir :
پست الکترونیکيinfo@azrec.co.ir :
خصوصي
 ساختار قانوني شرکت :دولتي لطفاً مستندات زير را در صورت امکان ارائه فرمايید
مطالعه امکانسنجي طرح
مجوزهای قانوني (جواز تاسیس ،مجوز سرمايهگذاری خارجي و غیره)

